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Abstrakt 

Niniejsza ekspertyza koncentruje się na strategii „Europa 2020” ze szczególnym 
uwzględnieniem siedmiu realizowanych w jej ramach inicjatyw przewodnich 
(„Unia innowacji”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Polityka przemysłowa”, 
„Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, „Mobilna młodzież”, „Program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Europejski program walki z 
ubóstwem”). Przeanalizowano w niej zgodność tych inicjatyw z polityką 
spójności w perspektywie okresu programowania 2014–2020 oraz określono 
sposoby zintegrowania inicjatyw przewodnich z przyszłymi wspólnymi ramami 
strategicznymi. Na podstawie szeregu szczegółowych studiów przypadku w 
sprawozdaniu gruntownie zbadano doświadczenia w zakresie realizacji strategii 
lizbońskiej w kontekście funduszy strukturalnych. W przypadku wszystkich 
inicjatyw przewodnich przedstawiono szczegółowe plany wskazujące działania, 
które należy podjąć, termin i sposób ich realizacji oraz osoby, które mają je 
zrealizować w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Ponadto w 
sprawozdaniu przedstawiono zalecenia związane z realizacją inicjatyw 
przewodnich za pomocą instrumentów polityki spójności.  
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WYKAZ SKRÓTÓW 
 

„Horyzont 
2020” 

„Horyzont 2020” – program badań na okres 2014–2020 (7PR, CIP 
oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)). 

7PR Siódmy program ramowy w zakresie badań 

AIR roczne sprawozdanie z wykonania 

AT Austria 

B&R badania i rozwój 

BMUKK Federalne Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury (Austria) 

CBC współpraca transgraniczna 

CIP Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 

CO2 dwutlenek węgla 

CONV konwergencja  

CP polityka spójności 

CRES Centrum Odnawialnych Źródeł Energii 

CSF wspólne ramy strategiczne 

CSR społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

DG dyrekcja generalna 

DPS rozwój gospodarczy i spójność społeczna (Włochy) 

DSM dokument strategiczny dotyczący Mezzogiorno 

DSPN wstępny krajowy dokument strategiczny (Włochy) 

EBOR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny 

EFMR Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EHS dotacje wywierające niekorzystny wpływ na środowisko 

EIP program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji 

EIT Europejski Instytut Innowacji i Technologii  

EMCO wspólne zasady, Komitet Zatrudnienia 

EPB Europejska Przestrzeń Badawcza 
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EPMF europejski instrument mikrofinansowy Progress 

ERIC konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej 

ESCO klasyfikacja kompetencji i zawodów 

ESFRI Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych 

ETEAN Grecki Fundusz Przedsiębiorczości i Rozwoju 

EURES Europejskie Służby Zatrudnienia 

EWT Europejska współpraca terytorialna 

EYD EPAE 

 

program operacyjny „Konkurencyjność i przedsiębiorczość”  

(Grecja) 

EYE program Erasmus dla młodych przedsiębiorców 

EYSED 
EN/KA 

program operacyjny „Energia, zasoby naturalne i zmiana klimatu” 
(Grecja) 

FI inicjatywy przewodnie 

FISCALIS unijny program współpracy umożliwiający krajowym organom 
podatkowym tworzenie i wymianę informacji i wiedzy fachowej 

FS Fundusz Spójności 

FSt fundusze strukturalne 

G20 ministrowie finansów i prezesi banków centralnych z 20 państw o 
największych gospodarkach 

G8 forum rządów ośmiu największych gospodarek świata 

GIF instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP 

GPP zielone zamówienia publiczne 

HCI inwestycje w kapitał ludzki 

HR zasoby ludzkie 

IB instytucje pośredniczące 

ICT technologie informacyjno-komunikacyjne 

ICT-PSP Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 

IPR prawa własności intelektualnej 

JASMINE Wspólne działania na rzecz wspierania instytucji mikrofinansowych w 
Europie 

JEREMIE Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw  
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JESSICA Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w 
obszarach miejskich 

JTS wspólny sekretariat techniczny 

kat. kategoria 

KE Komisja Europejska 

KPR krajowy program reform 

LCA ocena cyklu życia 

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz Środowiska 

LLL uczenie się przez całe życie 

LRA władze lokalne i regionalne 

MA instytucja zarządzająca 

Mb/s megabity na sekundę 

MEECC Ministerstwo Środowiska, Energetyki i Zmiany Klimatu (Grecja) 

mld  miliard 

mln milion 

MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy 

MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa  

nd. nie dotyczy 

NGO organizacja pozarządowa 

np. na przykład 

NSRF narodowe strategiczne ramy odniesienia 

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 

PC państwo członkowskie 

PE Parlament Europejski 

PIA ocena wpływu na ubóstwo  

PKB produkt krajowy brutto 

PO program operacyjny 

POIN międzyregionalne programy operacyjne 

PON krajowe programy operacyjne (Włochy) 

RCE konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 

RDW ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej 

RES systemy energii odnawialnej 

RPO regionalny program operacyjny 
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RSFF mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka 

RTD badania i rozwój technologiczny 

RTDI badania, rozwój technologiczny i innowacje 

SEPA jednolity obszar płatności w euro 

SET strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych 

SK Słowacja 

TA pomoc techniczna 

TEN sieci transeuropejskie 

TEP terytorialny pakt na rzecz zatrudnienia 

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TO cel tematyczny 

Traktat 
UE 

Traktat o Unii Europejskiej 

UE Unia Europejska 

UE-12 państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. 

UE-15 państwa członkowskie przed rozszerzeniem w 2004 r. 

USA Stany Zjednoczone Ameryki 

VET kształcenie i szkolenie zawodowe 

WWiI tworzenie wspólnot wiedzy i innowacji 
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STRESZCZENIE 

Kontekst 

W 2010 r. przedstawiono strategię „Europa 2020”, która powinna stanowić podstawę 
działań europejskich do 2020 r. Strategia ta jest kontynuacją strategii lizbońskiej, a jej 
celem jest uniknięcie błędów z przeszłości. Wraz z wpisanymi w nią siedmioma inicjatywami 
przewodnimi strategia ta zapewnia efekt synergii między różnymi dziedzinami 
tematycznymi i odnosi się do różnych szczebli. Inicjatywy przewodnie wyznaczają kierunki 
w obszarach tematycznych takich jak innowacyjność, cyfryzacja, ubóstwo, zatrudnienie, 
przemysł, młodzież i efektywne gospodarowanie zasobami. Dziedziny tematyczne obejmują 
wiele różnych obszarów polityki europejskiej i krajowej i odnoszą się do różnych 
instrumentów europejskich, a w szczególności do instrumentów polityki spójności.  

Strategia „Europa 2020” zastępuje strategię lizbońską. Wpływy strategii lizbońskiej można 
znaleźć w różnych politykach i instrumentach Unii Europejskiej. Kryzys gospodarczy 
wyraźnie jednak wpłynął na podstawowe zasady tej strategii, w związku z czym nie można 
było osiągnąć jej celów. Kwestią nierozstrzygniętą jest jednak to, czy niepowodzenie było 
wyłącznie skutkiem kryzysu, czy jej realizacja była niedostateczna od samego początku. W 
ostatniej ocenie1 wskazano wiele różnych wyzwań związanych ze strategią lizbońską, 
przede wszystkim jej złożoność i brak przyjęcia przez państwa członkowskie. 

Między innymi programy realizowane w ramach polityki spójności zostały przygotowane z 
wykorzystaniem tzw. kodów lizbońskich. Wpływ strategii lizbońskiej na politykę spójności 
jest w dużym stopniu widoczny w podziale tematycznym, lecz w procesie tym nadal 
brakowało poczucia odpowiedzialności ze strony państw członkowskich. Podejście 
tematyczne w ramach polityki spójności zostało zapoczątkowane przez strategię lizbońską i 
pozwala na wyciągnięcie istotnych wniosków; osiągnięto sukcesy i poniesiono porażki.  

Obecny wniosek dotyczący polityki spójności w okresie programowania 2014–2020 znajduje 
się w opracowaniu, a Parlament Europejski dąży do lepszej realizacji strategii „Europa 
2020” na szczeblu europejskim, a (w szczególności) na szczeblu państw członkowskich. W 
tym zakresie Parlament Europejski chciałby, aby inicjatywy krajowe były ściślej 
monitorowane poprzez przestrzeganie zasady pomocniczości, dzięki opracowaniu spójnego 
wniosku dotyczącego finansowania celów strategii „Europa 2020” i zapewnieniu uzgodnienia 
reform polityki prowadzonych przez Komisję Europejską z inicjatywami przewodnimi 
strategii „Europa 2020”2. 

Wykorzystanie instrumentów polityki spójności do realizacji inicjatyw przewodnich wymaga 
zwrócenia uwagi na ich wzajemne powiązania. Nie jest jednak jeszcze jasne, czy obecne 
propozycje dotyczące polityki spójności oraz inicjatywy przewodnie są ze sobą spójne. W 
tym przypadku potrzebne są jasne plany działania określające, w jaki sposób działanie na 
różnych szczeblach i różne instrumenty mogą przyczynić się do realizacji inicjatyw 
przewodnich.  

                                                 
1  Komisja Europejska (2010 r.), Ocena strategii lizbońskiej, dokument roboczy służb Komisji, SEC(2010)114 

final, Bruksela, 2.2.2010 r. 
2  Parlament Europejski (2011 r.), Polityka strukturalna i polityka spójności do 2020 r. – narzędzia służące do 

przezwyciężenia kryzysu, notatka, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, 
Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności, Bruksela, listopad 2011 r. 
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Inicjatywy przewodnie i ich realizacja za pomocą polityk 
europejskich 

W ekspertyzie przedstawiono przegląd siedmiu inicjatyw przewodnich oraz możliwe sposoby 
ich realizacji w ramach polityk europejskich, a zwłaszcza w ramach instrumentów polityki 
spójności. Strategia „Europa 2020” wprowadza siedem inicjatyw przewodnich: 

1. Unia innowacji. 

2. Europejska agenda cyfrowa.  

3. Polityka przemysłowa w erze globalizacji. 

4. Europa efektywnie korzystająca z zasobów. 

5. Mobilna młodzież. 

6. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. 

7. Europejski program walki z ubóstwem. 

Inicjatywy przewodnie odpowiadają założeniom i celom strategii. Ukierunkowanie 
tematyczne inicjatyw przewodnich jest jednak wielowymiarowe i uwzględnia kilka szczebli 
działania (Unia Europejska, państwo członkowskie, szczebel lokalny i regionalny) w celu 
osiągnięcia powiązanych celów strategii „Europa 2020”. Niektóre z inicjatyw powstały na 
bazie wcześniejszych projektów i programów i opierają się na istniejących podstawach (np. 
„Unia innowacji”, „Europejska agenda cyfrowa”). To z tego właśnie powodu te inicjatywy 
przewodnie są bardzo zaawansowane w rozwoju, a związana z nimi dokumentacja 
przedstawia szczegółowe plany działania w celu osiągnięcia poprawy. Inne inicjatywy są 
mniej rozwinięte (np. „Europejski program walki z ubóstwem”, „Mobilna młodzież”). Te 
dwie ostatnie inicjatywy są ukierunkowane społecznie, a zatem nie mają elementu 
gospodarczego, który występuje w tematach wymienionych wcześniej. Ponadto realizacja 
inicjatyw ukierunkowanych społecznie jest zazwyczaj w większym stopniu uzależniona od 
czynników lokalnych i regionalnych niż inicjatywy, których tematem jest przemysł i 
innowacyjność. W ekspertyzie przedstawiono arkusze informacyjne dotyczące 
poszczególnych inicjatyw przewodnich.  

Wielowymiarowy charakter inicjatyw oznacza pewne tematyczne pokrywanie się różnych 
kierunków działania. Inicjatywy przewodnie nie mają własnego budżetu, a ich realizacja 
zależy od skutecznej koordynacji różnych zasobów finansowych i zarządzania nimi. Z 
analizy poszczególnych dokumentów dotyczących inicjatyw przewodnich oraz obecnego 
wniosku dotyczącego polityki spójności w oczywisty sposób wynika, że we wniosku tym3 nie 
uwzględniono wyraźnie inicjatyw przewodnich, lecz w dołączonych do komunikatu 
dokumentach dotyczących inicjatyw przewodnich wymieniono kilka instrumentów wsparcia 
finansowego, a konkretnie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS). Inne instrumenty polityki, zwłaszcza Siódmy Program Ramowy 
(7PR) i jego następca, „Horyzont 2020”, bezpośrednio i w dużym stopniu nawiązują do 
odpowiednich inicjatyw przewodnich. Realizacja inicjatyw przewodnich jest jednak w dużym 
stopniu uzależniona od wsparcia finansowego z instrumentów polityki spójności.  

                                                 
3  Komisja Europejska (2011 r.), wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1083/2006 {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}, COM(2011)615 final, Bruksela, 6.10.2011. 
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Obecny wniosek dotyczący polityki spójności w niewielkiej mierze uwzględnia inicjatywy 
przewodnie. Struktura wniosku opiera się na 11 celach tematycznych, które obejmują 
wszystkich pięć funduszy uwzględnionych we wspólnotowych ramach wsparcia (Fundusz 
Spójności, EFRR, EFS, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)). Chociaż jednak cele te mają 
znaczenie dla inicjatyw przewodnich, nie uwzględniają planów działania zaproponowanych 
w komunikatach dotyczących inicjatyw przewodnich.  

Z porównania różnych celów tematycznych, różnych dziedzin finansowania i tematycznego 
ukierunkowania inicjatyw przewodnich wynikają wnioski przedstawione poniżej. W 
przypadku inicjatyw przewodnich „Agenda cyfrowa”, „Unia innowacji” i „Polityka 
przemysłowa” EFRR obejmuje wiele odpowiednich tematów, lecz rola tego funduszu w 
przypadku inicjatywy „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” jest mniej jasna. Co do 
czynników społecznych, inicjatywy przewodnie „Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia” i „Europejski program walki z ubóstwem” są głównie powiązane z EFS. 
Inicjatywa „Mobilna młodzież” ma mniejsze znaczenie w odniesieniu do EFS, lecz obejmują 
ją inne instrumenty spoza polityki spójności, takie jak program „Uczenie się przez całe 
życie”. W EFRROW i EFMR bezpośrednio wymieniono wkład w innowacyjność, poprawę 
infrastruktury ICT, efektywne gospodarowanie zasobami, wsparcie dla MŚP i rozwój 
umiejętności. 

Przykłady realizacji strategii lizbońskiej w bieżącym okresie 
programowania 

Zasadniczo strategia lizbońska wpłynęła na bieżący okres programowania 2007–2013 
tematycznie i pod względem zaangażowania podmiotów na szczeblu regionalnym i 
lokalnym. Największy wpływ można dostrzec w krajowych referencyjnych programach 
ramowych i programach operacyjnych. Co do zaangażowania zainteresowanych stron na 
szczeblu centralnym i regionalnym, w większości przypadków udział w opracowaniu i 
wdrażaniu elementów tematycznych związanych ze strategią lizbońską brały jedynie 
podmioty na szczeblu centralnym. Najmniejsze zaangażowanie w dziedzinach tematycznych 
strategii lizbońskiej występowało w państwach członkowskich, w których preferowane są 
„twarde” projekty infrastrukturalne lub w których projekty te zostały odziedziczone z 
poprzednich okresów. Jedynie państwa członkowskie o PKB na mieszkańca przekraczającym 
określony poziom i dłuższej historii członkostwa w UE skoncentrowały się na „miękkich” 
projektach, które były znacznie bardziej dostosowane do strategii lizbońskiej.  

Wdrażanie elementów z dziedzin tematycznych strategii lizbońskiej zostało w większości 
przypadków uznane za obowiązkowe, a instytucje zarządzające dostosowały budżety 
programów operacyjnych w sposób mniej lub bardziej arbitralny. W niektórych przypadkach 
kody lizbońskie dostosowano ex post do istniejących strategii. To samo dotyczy niektórych 
procesów programowania, w które zaangażowany był szczebel regionalny i lokalny. Różnice 
między tymi instytucjami, które zaangażowały regionalne zainteresowane strony w całe 
procesy programowania, a tymi, które uważały ich zaangażowanie za nieuniknione 
obciążenie, wyraźnie dotyczą odpowiednio państw członkowskich o zdecentralizowanej 
administracji i państw członkowskich o scentralizowanej administracji. Dalsze różnice 
pojawiają się w państwach członkowskich, w których wielkość kraju wymaga bardziej 
zdecentralizowanego podejścia.  

Inna różnica występuje między „twardymi” projektami infrastrukturalnymi a bardziej 
„miękkimi” projektami dotyczącymi innowacji i projektami społecznymi. Podczas gdy 
zarządzanie tymi pierwszymi jest bardziej scentralizowane, te ostatnie zarządzane są na 
szczeblu regionalnym lub lokalnym. Wybór między realizacją centralną i regionalną jest 
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również kwestią efektywności; dla państw członkowskich, w których regionalizacja wynika z 
konieczności, a nie z dziedzictwa (np. z powodu ich wielkości, jak w przypadku Polski), 
dylemat ten jest bardziej bezpośredni i rozwiązują go one z różnym powodzeniem. Niektóre 
dziedziny tematyczne i ogólne strategie polityczne (np. agenda cyfrowa) są rozproszone po 
krajowych i regionalnych programach operacyjnych, a ich wdrażanie odbywa się w sposób 
mieszany.  

Proces monitorowania realizacji strategii lizbońskiej nie był obowiązkowy, w związku z czym 
zaktualizowany orientacyjny podział budżetu nie jest odzwierciedlony w rocznych 
sprawozdaniach z wykonania. W praktyce niektóre państwa członkowskie uwzględniły kody 
w programie sprawozdawczym, lecz różnice w sprawozdawczości nie umożliwiają 
całościowej oceny wpływu strategii lizbońskiej.  

Różne sposoby realizacji projektów dostosowanych do strategii lizbońskiej pokazują, że nie 
jest możliwe ogólne określenie, czy realizacja była dobra, czy zła. Studia przypadków 
pokazują jednak, że najbardziej pomyślne były projekty o określonym charakterze 
ramowym. W Szwecji A&O jest jedną z pięciu krajowych grup tematycznych EFS 
rozpowszechniających doświadczenia uzyskane podczas realizacji projektów. A&O ma za 
zadanie gromadzenie, analizowanie i wymianę doświadczeń uzyskanych podczas realizacji 
projektów dotyczących uczenia się w miejscu pracy. Celem jest propagowanie wartości 
ustawicznego uczenia się w miejscu pracy wśród podmiotów działających na rynku pracy, 
takich jak organizacje pracodawców i decydenci.  

Irlandzki program dotyczący rynku pracy „Równi w pracy” koncentrował się na zmianie i 
rozwoju polityki i praktyk w dziedzinie zasobów ludzkich, aby utworzyć bardziej dostępny 
rynek pracy zapewniający większą równość. Działania aktywizujące są ukierunkowane na 
pracodawców, dostawców usług i grupy w niekorzystnej sytuacji (osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne, podróżnych, samotnych rodziców, kobiety, mniejszości etniczne i 
uchodźców) w czterech głównych sektorach zatrudnienia w Irlandii, a mianowicie w 
sektorze służby zdrowia, publicznym sektorze samorządu lokalnego, sektorze prywatnym 
oraz bardzo dużym sektorze społeczności i wolontariatu. 

W Polsce nie wybrano żadnego konkretnego projektu jako studium przypadku. Polska 
administracja wskazała jednak ogólne wdrożenie tematu innowacyjności z zastosowaniem 
połączonego podejścia odgórnego (scentralizowany program operacyjny) i oddolnego 
(każde województwo posiada program dotyczący innowacyjności) w celu wdrożenia 
dziedziny tematycznej.  

Programy transgraniczne mają w znacznym stopniu charakter oddolny i duży udział biorą w 
nich regionalne i lokalne zainteresowane strony. Projekty transgraniczne napotykały jednak 
różne problemy, takie jak bariery językowe i kulturowe. W tych przypadkach większość 
„miękkich” projektów jest realizowana w celu wsparcia różnych transgranicznych interakcji 
gospodarczych.  

W niektórych przypadkach dowiedziono, że zaangażowanie zbyt wielu szczebli administracji 
może utrudniać pomyślne tworzenie projektów. W Grecji na przykład centralny zarząd 
unikał angażowania administracji lokalnej i bezpośrednio angażował beneficjentów we 
wdrażanie systemów zapewniających efektywne gospodarowanie zasobami. Podejście to 
prawdopodobnie pozwoliło na uniknięcie znacznych wysiłków administracyjnych.  

Chociaż studia przypadków różnią się pod względem ukierunkowania tematycznego i 
zarządzania, wyłącznie w niewielkim stopniu pokazują obraz realizacji strategii lizbońskiej w 
Europie. Ze studiów przypadku w oczywisty sposób wynika jednak, że proces realizacji 
dotyczy nie tylko poziomu projektu, lecz również całego cyklu zarządzania programami i 
szerszego kontekstu.  

 



Jak zintegrować inicjatywy przewodnie UE z polityką spójności  
 

Ostatni kryzys finansowy w 2008 r. wywarł jednak głęboki wpływ na bieżący okres 
programowania 2007–2013. Ponieważ strategia lizbońska została opracowana przed 2008 
r., niektóre aspekty były nieodpowiednie i niepotrzebne w okresie kryzysu. Chociaż 
strategia lizbońska podążała w dobrym kierunku, brakowało spójności jej realizacji, w 
związku z czym państwa członkowskie uważały, że cały proces ma niewielką wartość 
praktyczną.  

Plany działania dotyczące inicjatyw przewodnich 

Aby wskazać kierunek realizacji inicjatyw przewodnich, włączono je do uniwersalnego 
systemu planów działania, który w każdym przypadku określał podmioty wykonujące 
działania, działania do wykonania, szczebel, na którym mają one być wykonane, oraz 
termin i sposób ich wykonania. W przypadku poszczególnych inicjatyw przewodnich 
określono szczegóły, lecz nie ma wspólnego podejścia do ich realizacji. Konkretne 
inicjatywy przewodnie przewidują znaczne wysiłki na szczeblu UE w perspektywie 
krótkoterminowej (np. „Agenda cyfrowa” i „Polityka przemysłowa”), natomiast inne 
funkcjonują na szczeblu państw członkowskich i przewidują działania w perspektywie 
średnio- i długoterminowej (np. „Europejski program walki z ubóstwem”).  

Określenie charakteru działania jako krótko-, średnio- lub długoterminowego zależy od 
państwa członkowskiego i jego struktur sprawowania rządów. Działania, które mają zostać 
zrealizowane w perspektywie krótkoterminowej w bardziej rozwiniętych regionach, są 
zazwyczaj działaniami długoterminowymi w regionach mniej rozwiniętych. Natomiast w 
przypadku funduszy i instrumentów polityki widoczny jest stosunkowo uniwersalny 
schemat. Podczas gdy instrument „Horyzont 2020” jest mniej więcej uniwersalnym 
instrumentem dotyczącym prawie wszystkich inicjatyw przewodnich, inne instrumenty 
koncentrują się na konkretnych działaniach. W sferze polityki spójności można wskazać 
jasny podział zadań – EFRR obejmuje czynniki „twarde” (tj. infrastrukturę fizyczną), a EFS 
obejmuje elementy „miękkie” (tj. zasoby ludzkie i umiejętności). EFRROW i EFR uzupełniają 
EFRR w swoich odpowiednich dziedzinach, a Fundusz Spójności w stosownych przypadkach 
obejmuje czynniki „twarde”, związane głównie z inicjatywą przewodnią „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”. 

Każdy program działań obejmuje jednak działania na szczeblu europejskim, szczeblu 
państw członkowskich oraz szczeblu regionalnym i lokalnym. Działania te są 
wyszczególnione i rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie, w których dominują regiony 
w okresie przejściowym i regiony rozwinięte, oraz państwa członkowskie, w których 
dominują regiony mniej rozwinięte. Poniżej przedstawiono streszczenie planów działania.  

Inicjatywa przewodnia „Unia innowacji” ma na celu wsparcie polityk dotyczących 
działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w takich obszarach jak zmiana klimatu, 
efektywność energetyczna i efektywne gospodarowanie zasobami, zdrowie oraz zmiany 
demograficzne. Inicjatywa przewodnia powinna zapewniać efekt synergii między różnymi 
politykami i instrumentami na szczeblu europejskim i szczeblu państw członkowskich. 
Wykorzystywane są różne instrumenty europejskie (np. Siódmy program ramowy w 
zakresie badań, program „Uczenie się przez całe życie”, EFRR, EFS itd.), zwłaszcza w tej 
dziedzinie tematycznej, lecz państwa członkowskie posiadają również polityki i programy 
krajowe i regionalne związane z tą dziedziną. Inicjatywa przewodnia zapewnia możliwość 
utworzenia ujednoliconych ram innowacji, lecz musi również zapewniać kompromis między 
dążeniem do spójności a promowaniem doskonałości. Z jednej strony zwiększa się 
konkurencyjność światowa, z drugiej zaś finansowanie publiczne jest niewielkie, a 
środowisko działania jest rozdrobnione. Na szczeblu UE wskazano obszerny zbiór 
krótkoterminowych działań w celu określenia i standaryzacji ram oraz uruchomienia 
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mechanizmów wsparcia specjalnego (np. mobilność naukowców). Działania te służą do 
osiągnięcia spójności i wyników w perspektywie średnioterminowej, co ma spowodować 
wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej w perspektywie długoterminowej. Na 
szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu lokalnym i regionalnym nie są niezbędne 
elementy nowatorskie, natomiast potrzebne są stałe i spójne działania mające na celu 
ulepszenie istniejących struktur, dostosowanie i koordynację narzędzi oraz ulepszenie 
infrastruktury badawczej. 

Inicjatywa przewodnia „Agenda cyfrowa” ma na celu wsparcie jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez usprawnienie działania szybkiego i bardzo szybkiego internetu oraz 
aplikacji interoperacyjnych. Oznacza to szerokopasmowy dostęp dla wszystkich regionów w 
Europie do 2013 r., większą prędkość internetu (30 Mb/s lub więcej) do 2020 r. oraz ponad 
50% europejskich gospodarstw domowych mających połączenie z internetem o prędkości 
powyżej 100 Mb/s. Inicjatywa przewodnia koncentruje się na ogólnej poprawie „twardych” i 
„miękkich” czynników dotyczących ICT. Znaczącymi czynnikami warunkującymi powodzenie 
tej inicjatywy są możliwości utworzenia ram jednolitego rynku ICT i duże zapotrzebowanie 
na ICT na rynku. Z drugiej strony ukierunkowanie rynku mogłoby również powodować jego 
niewydolność, co będzie wymagać pewnej formy interwencji publicznej. Szczególnie 
dotyczy to państw UE-12, w których często brakuje wystarczającej podstawowej 
infrastruktury w sieci ICT. Na szczeblu UE w perspektywie krótkoterminowej przewiduje się 
utworzenie ram prawnych i proceduralnych, w tym opracowanie wytycznych dla państw 
członkowskich. Skutkiem będzie utworzenie kompetentnych agencji europejskich i 
określenie interoperacyjnej i transgranicznej sieci w perspektywie średnioterminowej oraz 
utworzenie ogólnoeuropejskiej e-administracji w perspektywie długoterminowej. Na 
szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu lokalnym i regionalnym nacisk położony jest 
na zwiększenie umiejętności w zakresie ICT w perspektywie krótko- i średnioterminowej 
oraz ulepszenie infrastruktury w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Inicjatywa przewodnia „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” koncentruje się na 
aspektach gospodarczych, aspektach prowadzenia działalności gospodarczej i aspektach 
rynku pracy i uwzględnia między innymi innowacyjność, efektywne gospodarowanie 
zasobami, otoczenie biznesowe, jednolity rynek i ulepszenie wsparcia dla MŚP. Ten duży 
zakres tematów może jednak powodować utratę koncentracji, a konkurencja między 
państwami członkowskimi, brak koordynacji i pogłębienie istniejących różnic stanowią 
również zagrożenie dla skuteczności. Na szczeblu UE podstawowym celem 
krótkoterminowym jest utworzenie unijnej polityki przemysłowej oraz opracowanie 
dotyczących jej przepisów i wytycznych. W perspektywie średnio- i długoterminowej jako 
najważniejsze wyzwanie określono horyzontalne podejście do polityki przemysłowej, 
podwyższenie norm UE i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.  

Na szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu lokalnym i regionalnym nacisk położono na 
zwiększenie umiejętności, ograniczenie obciążeń administracyjnych dla MŚP i 
zagwarantowanie stabilnych i wiarygodnych warunków działania dla MŚP w perspektywie 
krótko- i średnioterminowej. Restrukturyzację sektorów przemysłu i promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami wymieniono jako cele średnioterminowe, a 
wykorzystanie telematyki i utworzenie efektywnych sieci transportowych i logistycznych 
wskazano jako kwestie długoterminowe.  

Inicjatywa przewodnia „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” obejmuje bardzo 
szerokie spektrum kwestii dotyczących efektywnego gospodarowania zasobami i ochrony 
środowiska związanych ze wszystkimi politykami i programami na szczeblu europejskim i 
krajowym, co podkreśla horyzontalny charakter tematu. Ten wymiar horyzontalny oznacza 
jednak, że skuteczność i efektywność zostaną zapewnione wyłącznie w drodze 
ogólnoeuropejskiej realizacji. Szybko rozwijający się „zielony” przemysł w UE może być 
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potężnym atutem globalnym. Jednocześnie zglobalizowana konkurencja przemysłowa 
stanowi wyzwanie dla przemysłu europejskiego, ponieważ oferuje tanie produkty i 
dopuszcza niskie normy ochrony środowiska, co sprawia, że wprowadzenie rygorystycznych 
zmian prawnych na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami staje się mniej pożądane. 
Na szczeblu UE przewidziano długą listę działań krótkoterminowych, obejmujących między 
innymi sformułowanie nowych wizji i strategii (np. dotyczących różnorodności biologicznej), 
przegląd istniejących polityk, realizację za pomocą instrumentów finansowych, struktury i 
przepisy dotyczące monitorowania. W perspektywie średnioterminowej uwzględniono 
utworzenie konkretnych narzędzi (np. ocena cyklu życia, oznakowanie ekologiczne, zielone 
zamówienia publiczne i in.), czego wynikiem będzie długoterminowe wsparcie badań 
naukowych, wprowadzenie instrumentów rynkowych i zniesienie dotacji przynoszących 
efekt przeciwny do zamierzonego. Na szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu 
lokalnym i regionalnym w perspektywie krótkoterminowej nacisk położony jest na 
ukończenie tworzenia ram prawnych i administracyjnych (w miarę potrzeby), co spowoduje 
wykonanie bardzo konkretnych działań (np. efektywność energetyczna w budynkach, 
rozwój technologii składowania, wprowadzenie zachęt podatkowych itd.) w perspektywie 
średnioterminowej. 

Inicjatywa przewodnia „Mobilna młodzież” dotyczy wysokiego poziomu bezrobocia wśród 
młodzieży i proponuje działania dotyczące mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz 
ułatwiania wchodzenia na rynek pracy. Oczywistą korzyść koordynacji i harmonizacji polityk 
i systemów państw członkowskich podważa jednak w pewnym stopniu długi czas niezbędny 
do tego, aby inwestycje w kształcenie przyniosły rezultaty, a dodatkowymi przeszkodami 
mogą być powiązanie z lokalnym rynkiem pracy i drenaż mózgów. Na szczeblu UE 
krótkoterminowym wyzwaniem jest określenie planu modernizacji kształcenia, który ma być 
wykonany za pomocą odpowiednich programów (np. Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) w perspektywie średnioterminowej. Na 
szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu lokalnym i regionalnym nacisk położono na 
natychmiastową poprawę możliwości wchodzenia na rynek pracy, a inwestycje w 
infrastrukturę i zasoby ludzkie oraz utworzenie ram kwalifikacji w perspektywie 
średnioterminowej powinno pozwolić osiągnąć lepsze rezultaty w zakresie kształcenia i 
obniżyć odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w perspektywie długoterminowej.  

Inicjatywa przewodnia „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 
ściśle powiązana z inicjatywą „Mobilna młodzież” i przesuwa punkt ciężkości na szkolenie 
zawodowe ukierunkowane na kształcenie stymulowane popytem i naukę w miejscu pracy. 
Głównym problemem jest dopasowanie umiejętności do zapotrzebowania na rynku pracy i 
ogólnounijna harmonizacja. Kompetencje krajowe stanowią poważną przeszkodę w tej 
dziedzinie, a krajowe organy administracji mogą w niewystarczającym stopniu lub zbyt 
powoli dostosowywać się do szybko zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw, z czego 
wynika nacisk na podejście oparte na szkoleniu w miejscu pracy. Na szczeblu UE w 
perspektywie krótkoterminowej nacisk położono na przegląd odpowiednich dyrektyw i 
polityk, a w perspektywie średnioterminowej – na utworzenie funduszu integracji obywateli 
państw trzecich. Na szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu lokalnym i regionalnym, 
na którym przebiega główne działanie, w perspektywie krótko- i średnioterminowej organy 
administracji powinny skoncentrować się na poprawie umiejętności, inwestycjach w 
infrastrukturę i wsparciu samozatrudnienia i przedsiębiorczości. W perspektywie średnio- i 
długoterminowej następuje zmiana koncentracji na rzecz konkretnych programów 
dotyczących szkolenia i umiejętności oraz ram uczenia się przez całe życie. Utworzenie ram 
elastycznego zabezpieczenia socjalnego („flexicurity”) jest wymienione jako kwestia 
długoterminowa.  

Inicjatywa przewodnia „Europejski program walki z ubóstwem” dotyczy różnic między 
zamożnością a ubóstwem (i stanowiącym jego podstawę bezrobociem) w Europie. Głównym 
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celem jest uwidocznienie ubóstwa w planach bieżących działań. W celu ułatwienia 
świadomej dyskusji na ten temat uwzględniono problem braku odpowiednich danych 
potrzebnych do rozważań teoretycznych. Dziedzina ta jednak nie jest wolna od problemów, 
ponieważ państwa członkowskie albo nie mają zdolności, albo nie wykazują chęci (z 
różnych powodów) do realizacji niezbędnych działań. Na szczeblu UE promowanie badań 
opartych na faktach w perspektywie krótkoterminowej jest elementem niezbędnym, który 
powinien skutkować średnioterminowym wsparciem inicjatyw i partnerstwa na rzecz 
gospodarki społecznej. Na szczeblu państw członkowskich oraz szczeblu lokalnym i 
regionalnym w perspektywie krótkoterminowej organy administracji powinny 
skoncentrować się na poprawie polityk i koordynacji, w czym powinny pomóc badania 
oparte na faktach w perspektywie średnioterminowej, co z kolei powinno skutkować 
efektywnym zarządzaniem migracją i elastycznością kształcenia i szkolenia w perspektywie 
długoterminowej. 

Główne ustalenia i zalecenia 

Z analizy różnych cech realizacji inicjatyw przewodnich wynika, że inicjatywy te zostały 
sformułowane w celu lepszego ukierunkowania realizacji strategii „Europa 2020”. Cel ten 
jednak nie został uwzględniony przy opracowywaniu odpowiedniej polityki. Na podstawie 
wyników ekspertyzy zaproponowano poniższe zalecenia dotyczące lepszej integracji 
inicjatyw przewodnich z instrumentami polityki i zapewnienia ich spójnego wzajemnego 
uzgodnienia w następnym okresie programowania. Wnioski wyciągnięte z realizacji strategii 
lizbońskiej powinny skutkować ulepszeniami w realizacji strategii w przyszłości.  

Wpływ strategii lizbońskiej na bieżący okres programowania polityki spójności na 
szczeblu Unii Europejskiej 

Strategia lizbońska miała charakter odgórny, z którego wynikał brak poczucia 
odpowiedzialności ze strony państw członkowskich. W związku z tym konieczne jest 
przełożenie koncepcji strategicznych i abstrakcyjnych na praktyczne koncepcje projektów, 
które mogłyby być zrozumiane i przyjęte na szczeblu lokalnym. Jest to zasadnicza kwestia 
zarówno w przypadku programowania, jak i konsultacji, lecz również realizacji, ponieważ 
ułatwia orientację organów zajmujących się programami i beneficjentów. Te koncepcje 
projektów muszą mieć charakter orientacyjny, który zapewniałby zainteresowanym 
stronom niezbędne możliwości kształtowania własnych działań, lecz który wspierałby 
również działania podmiotów mających mniejsze zdolności. Wsparcie ramowe na poziomie 
programów operacyjnych również okazało się pożyteczną inwestycją, pozwalającą na 
pomoc i doradztwo na szczeblu lokalnym.  

1. Obecnie strategie europejskie są nadal postrzegane jako oderwane i niemożliwe do 
zastosowania. Konieczne jest przełożenie strategii i koncepcji europejskich na 
zrozumiałe i możliwe do zastosowania działania, które mogłyby zostać przyjęte na 
szczeblu lokalnym i regionalnym.  

2. Instytucje zarządzające włączyły kody oznakowania do systemu monitorowania. 
Obecnie stosują one te kody jako oznaczenie standardowe. W celu wytworzenia 
wartości dodanej na podstawie tych doświadczeń pożyteczne byłoby utrzymanie kodów 
oznakowania w przyszłym podziale środków pomiędzy cele strategii „Europa 2020”.  

3. Zaleca się wprowadzenie przepisów umożliwiających automatyczną zmianę 
oznakowania w związku z postępami w realizacji programu (wyrażonymi w formie 
wyników finansowych). Od okresu 2007–2013 programy nadają kody oznakowania na 
„poziomie działań”, przy czym pożyteczne byłoby wprowadzenie percentylowego 
wskaźnika wkładu dla poszczególnych działań, co umożliwiłoby automatyczne obliczenie 
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postępu na podstawie kodów oznakowania w miarę postępów finansowych. Kolejne 
przeglądy programu można by łatwo prowadzić albo na poziomie działań, albo na 
podstawie wskaźników percentylowych. Podejście takie zapewni przydatny rzeczywisty 
obraz prawie bez obciążeń administracyjnych, które są stałym problemem instytucji 
zarządzających i ich departamentów ds. monitorowania.  

4. Zapewnienie spójności między instrumentami europejskimi i krajowymi musi oznaczać 
również zarządzanie efektami synergii między różnymi funkcjonującymi instrumentami. 

Realizacja inicjatyw przewodnich za pomocą instrumentów polityki spójności 

W ramach strategii „Europa 2020” utworzono inicjatywy przewodnie w celu zapewnienia 
lepszego udziału państw członkowskich. Podejście to jednak nie dotarło jeszcze do państw 
członkowskich i sytuacja ta nie zmieni się bez spójnego wdrażania europejskich 
instrumentów finansowania.  

Zalecenia – szczebel europejski 

5. Zważywszy, że inicjatywy te stanowią główną część strategii „Europa 2020”, należy 
rozwiązać problem braku dostosowania i koordynacji między polityką spójności a 
strategią „Europa 2020”.  

6. Wszystkie inicjatywy przewodnie muszą mieć taki status, który zapewniałby wiedzę 
przedstawicieli państw członkowskich na wszystkich szczeblach o ich istnieniu.  

7. Przy opracowywaniu planów działania w celu realizacji inicjatyw przewodnich i przy 
realizacji tych inicjatyw należy uwzględnić spójność terytorialną.  

8. Dostosowanie polityki spójności do strategii „Europa 2020” wymaga nie tylko przydziału 
funduszy z polityki spójności do inicjatyw przewodnich, lecz również zapewnienia 
odpowiednich warunków ramowych. Logika interwencji w ramach polityki spójności 
musi koncentrować się na obszarach zmiany strukturalnej i regulacyjnej, a także na 
budowaniu potencjału. 

9. Spójność między inicjatywami przewodnimi oraz EFRR i EFS musi zostać szczegółowo 
określona w rozporządzeniach ogólnych dotyczących instrumentów polityki spójności. 

10. Wskaźniki służące do oceny funduszy strukturalnych muszą odzwierciedlać cele 
inicjatyw przewodnich. 

11. Należy unikać powielania procesów i obowiązków sprawozdawczych i zapewnić 
przejrzystość. 

Zalecenia – szczebel państw członkowskich 

12. Przy określaniu programów operacyjnych wyodrębnienie musi być wyraźnie zgodne z 
założeniami inicjatyw przewodnich.  

13. Przy opracowywaniu umów partnerskich państwa członkowskie powinny uwzględnić 
założenia i cele inicjatyw przewodnich.  

14. Zważywszy, że uwzględnienie inicjatyw przewodnich w umowach partnerskich i 
wynikających z nich programach operacyjnych nie spowodowało przyznania 
dodatkowych funduszy ani żadnego rodzaju premii, należy rozważyć wprowadzenie 
zachęt dla państw członkowskich, tak aby integracja inicjatyw przewodnich wykraczała 
poza sferę deklaracji lub zwykłe monitorowanie odpowiednich kodów interwencji. 
Ostatecznie należy wzmocnić projekty kierunkowe, które odnoszą się do jednej z 
inicjatyw przewodnich, zamiast na przykład koncentracji na „standardowych projektach 
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dotyczących infrastruktury materialnej”. Dotyczy to w szczególności państw 
członkowskich UE-12. 

Udział Parlamentu Europejskiego w procesie realizacji 

Parlament Europejski może odegrać istotną rolę na początkowych etapach działań 
polegających na określeniu ram realizacji inicjatyw przewodnich. Dotyczy to zarówno 
tematów wskazanych w planach działania (tj. działań krótko- i średnioterminowych na 
szczeblu UE obejmujących głównie działania typu A, a ostatecznie typu C), jak i formy 
konsultacji prowadzonych w celu ustalenia ostatecznej wersji rozporządzeń w sprawie 
funduszy strukturalnych.  

15. Parlament Europejski powinien zapewnić uzgodnienie finansowania w ramach polityki 
spójności z działaniami określonymi w planach działania oraz monitorowanie krajowej 
realizacji poszczególnych etapów planów działania. 

16. Z względu na złożoność i szeroki zakres tematyczny inicjatyw przewodnich zaleca się 
kompleksowe monitorowanie postępów (np. w formie „mapy myśli” obejmującej 
komunikaty dotyczące inicjatyw przewodnich, wskazującej poprzednie i kolejne 
dokumenty). Obecnie może to być proces bardzo podstawowy, koncentrujący się na 
tworzeniu dokumentów dołączanych do przepisów, lecz w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej musi on stać się bardziej zaawansowany w zakresie uwzględniania 
nowych elementów, tj. przeglądu rozporządzeń i nowych strategii na szczeblu UE 
opracowanych w związku z inicjatywami przewodnimi itd. Monitorowanie to mogłoby 
odbywać się wertykalnie według tematów inicjatyw przewodnich (co dotyczyłoby 
widoczności i zrozumienia) lub horyzontalnie według rodzaju odnośnych „produktów” 
(np. polityk, rozporządzeń, struktur, monitorowania itd., co dotyczyłoby efektywności i 
koordynacji). 

17. Podobnie jak w przypadku monitorowania inicjatyw przewodnich można by przewidzieć 
wkład tematyczny grup roboczych lub komisji. W tym przypadku struktura wertykalna 
skoncentrowana na tematach jest łatwiejsza do zastosowania, ponieważ tworzy grupy 
robocze posiadające niezbędną wiedzę fachową. 

 

Zaangażowanie podmiotów regionalnych i lokalnych 

Zaangażowanie w realizację na szczeblu regionalnym i lokalnym nie ogranicza się do 
regionalnych i lokalnych organów administracji. W niektórych przypadkach inne 
zainteresowane strony okazują się bardziej odpowiednimi partnerami umożliwiającymi 
skuteczne i efektywne wykorzystanie europejskiego wsparcia finansowego. Podmioty na 
szczeblu regionalnym i lokalnym powinny jednak posiadać szerszą wiedzę o programie.  

Zalecenia – szczebel europejski 

18. W dokumentach dołączonych do rozporządzeń należy uwzględnić konkretne 
orientacyjne propozycje działań władz regionalnych i lokalnych. Można założyć, że 
większość władz regionalnych i lokalnych nie ma zdolności ani motywacji do 
zaangażowania się w realizację strategii inicjatyw przewodnich na wyższym szczeblu, 
zwłaszcza że nie przewiduje się dodatkowego finansowania. W związku z tym im 
łatwiejsze do realizacji i im bliższe szczebla lokalnego będą orientacyjne propozycje, 
tym większe będą możliwości ich przyjęcia. 

 

 

Zalecenia – szczebel państw członkowskich 
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19. Należy zwiększyć skalę zawierania paktów terytorialnych między władzami 
regionalnymi i lokalnymi w celu poprawy wykonywania umów partnerskich. 

20. Władze lokalne i regionalne nie są w wystarczającym stopniu zaangażowane w 
strategiczną realizację na szczeblu europejskim, a w wielu przypadkach niezbędne jest 
lepsze i bardziej całościowe przekazywanie wiedzy fachowej. Państwa członkowskie są 
również odpowiedzialne za zapewnienie ciągłego przekazywania wiedzy fachowej.  

21. Należy włączyć władze regionalne i lokalne do procesów programowania i konsultacji na 
miarę ich możliwości i w sposób zapewniający ich znaczący wkład. Należy przedstawić 
im konkretne orientacyjne działania oraz uzyskać ich zgodę lub rozważyć warianty 
alternatywne, zamiast angażować je w dyskusje na temat polityki na wysokim szczeblu 
lub przedstawiać podane i niepodlegające negocjacjom scenariusze.  

22. Należy wspierać wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie najlepszych praktyk 
poprzez podawanie łatwych instrukcji opisujących etapy realizacji odpowiednich działań 
związanych ze strategią „Europa 2020” z pomocą centrum wsparcia. 


