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Förord
av generaldirektören
Under de senaste årtiondena har de europeiska länderna gjort stora framsteg när det gäller att modernisera sina ekonomier och förbättra människors levnadsstandard. Det återstår stora utmaningar för att kunna
fortsätta att växa ekonomiskt och samtidigt säkerställa
social sammanhållning och minska ojämlikheterna i
samhället.
Europa 2020-strategin, som lades fram under 2010, visar vägen framåt för smart och hållbar
tillväxt för alla. De gemensamma ansträngningarna från alla berörda parter, både statliga
och icke-statliga aktörer, kommer att avgöra om denna vision blir verklighet.
Vare sig det handlar om teknik eller demografi så utvecklas vår ekonomi och vårt samhälle
och nya utmaningar uppstår. Det är därför nödvändigt att omvärdera fastställd praxis och
skapa nya innovativa tillvägagångssätt för att bemöta dessa. Det är här som EU:s program för
sysselsättning och social solidaritet (Progress) har en viktig roll. Som ett verktyg för politikutveckling möjliggör programmet innovation och samarbete och främjar stärkta partnerskap mellan länder och berörda parter.
Mer än någonsin förr behöver vi uppnå bästa resultat av våra investeringar i sysselsättning
och social inkludering. Europeiska kommissionen är för sin del inriktad på ansvarsskyldighet
samtidigt som man integrerar de lärdomar som dragits i politikutvecklingen och beslutsfattandet. Progress är resultatinriktat och syftar till att överföra detta fokus till de politiska processer och beslutsprocesser som programmet påverkar.
Vi har definitivt en lång väg kvar för att uppnå de mål som vi har satt upp för 2020. Jag välkomnar dock denna publikation, som belyser några av de sätt på vilka Progress och dess
olika intressenter hjälper till att leda vår politik och våra åtgärder i rätt riktning.

Koos Richelle
Europeiska kommissionen
Generaldirektör för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
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Inledning
Europeiska unionens program för sysselsättning och social solidaritet, Progress (2007–2013),
är ett instrument för att stödja utvecklingen av innovativ och effektiv sysselsättnings- och
socialpolitik runtom i Europa. Det ersätter fyra tidigare handlingsprogram för att effektivisera
EU-finansieringen med syftet att öka enhetligheten inom de fem politikområden som programmet stödjer.

Politikområden som stöds av Progress
•
•
•
•
•

Sysselsättning
Social inkludering och socialt skydd
Arbetsvillkor
Icke-diskriminering
Jämlikhet

Progress uppdrag är att på ekonomisk väg stödja EU-ländernas ansträngningar att bygga ett
mer solidariskt samhälle. Det främjar relevanta intressenters deltagande (inklusive arbetsmarknadens partner och det civila samhällets organisationer) i beslutsprocessen.
Progress arbete utförs på EU-nivå som ett komplement till Europeiska socialfonden, som
investerar i genomförandet av sysselsättnings- och socialpolitik i enskilda medlemsstater, i
synnerhet i regioner där den ekonomiska utvecklingen ligger efter. Medan Europeiska socialfonden stödjer konkreta projekt på lokal och nationell nivå inom sysselsättning och
sociala frågor är Progress mer specifikt inriktat på projekt på politiknivå i EU-omfattande
utsträckning.
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Progress i siffror
Sjuårigt program 2007–2013.
Budget på 683,25 miljoner euro (1).
Bara under 2010 tillhandahöll Progress stöd till följande verksamheter:
• 252 informations- och kommunikationsevenemang.
• 427 utbildningstillfällen, expertgranskningar och evenemang för ömsesidigt lärande.
• 161 rapporter om fastställande av god praxis.
• 78 övervaknings- och bedömningsrapporter om genomförandet av EU-lagstiftning och
EU-politik.

Resultatorienterat och strategiskt tillvägagångssätt
Kommissionen ansvarar för att påvisa resultaten av Progress för sina europeiska och nationella intressenter. Progress genomförs med en resultatbaserad förvaltningsmetod. Detta tillvägagångssätt innebär att man regelbundet övervakar de framsteg som görs och drar lärdomar inför framtida beslutsfattande.
Målen för Progress programmet struktureras i en logisk följd av resultat på kort sikt, medellång sikt och lång sikt. De exempel som redovisas i denna publikation är inriktade på de
kortsiktiga målen och hur de uppnås inom de fem politikområden som Progress stödjer.

(1) Den ursprungliga budgeten fastställdes till 743,25 miljoner euro. För att bemöta den ekonomiska krisen omfördelades 60 miljoner euro sedan till ett europeiskt mikrofinansieringsinstrument för att öka tillgången och tillgängligheten till mikrofinanser för utsatta grupper, mikroföretag och den sociala ekonomin.
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Målen för Progress
1. På lång sikt: visionen Europa 2020
Huvudsakliga mål för Europa 2020 vad gäller sysselsättning
och social inkludering
• 75 % av befolkningen mellan 20–64 år ska vara sysselsatt.
• Andelen elever som lämnar skolan i förtid ska vara mindre än 10 % och minst 40 % av
den yngre generationen ska ha högskoleutbildning.
• 20 miljoner färre personer ska riskera att hamna i fattigdom.
Slutligen bidrar Progress till att genomföra Europa 2020-strategins mål. Europa 2020-strategins prioritet
är social and ekonomisk tillväxt som är smart, hållbar och inkluderande. Delen för ”tillväxt för alla”, och
dess fokus på kvinnor, unga människor och äldre arbetstagare med avseende på att öka sysselsättningsoch utbildningsmöjligheterna, är särskilt viktig för Progress. I synnerhet tre av Europa 2020-flaggskeppsinitiativ stödjer denna inriktning: En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen, unga på väg och
europeisk plattform mot fattigdom.
Under 2010 finansierade Progress en mängd olika studier och rapporter, konferenser och seminarier, statistik och andra liknande uppgifter som direkt inkluderades i utarbetandet av Europa 2020-strategins mål
”tillväxt för alla” och de tre flaggskeppsinitiativen.

2. På medellång sikt
I strategin för programmet Progress fastställs tre mellanliggande mål som steg på vägen samt villkoren
för de långsiktiga målen (Europa 2020).

Effektiv tillämpning av EU-lagstiftning i alla medlemsstater
Över 98 % av lagstiftningen inom områdena arbetsrätt, hälsa och säkerhet, antidiskriminering och jämlikhet införlivas i medlemsstaterna. Progress bidrog till att förbättra kvaliteten på kommissionens politiska
initiativ genom att säkerställa att de baseras på starka bevis samt genom att göra dess beslutsfattande mer
tillgängligt och engagera en rad olika intressenter. Det har hjälpt till att säkerställa en korrekt och effektiv
tillämpning av EU-lagstiftningen i medlemsstaterna genom att övervaka genomförandet och tillhandahålla handledning och utbildning.
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Gemensam förståelse av och ansvar för EU:s mål
Progress bistod utvecklingen av samarbeten mellan nationella myndigheter genom utbyte av god praxis,
förbättring av kunskap om de mest brådskande frågorna genom fakta- och bevisinsamling samt tillhandahållande av en gemensam plattform för att diskutera frågorna.

Starkt och effektivt partnerskap mellan nationella
och paneuropeiska intressenter
Progress involverar icke-statliga aktörer och nyckelintressenter i beslutsfattandet så att de kan återge
sina synpunkter till beslutsfattare genom högkvalitativa och deltagande politiska debatter på EU-nivå
och nationell nivå. Programmet bidrog även till kapacitetsuppbyggnaden av viktiga icke-statliga aktörer
genom att stödja nätverk på EU-nivå och icke-statliga organisationer så att de befann sig i en position där
de kunde utöva sitt inflytande eller genomföra förändringar på EU-nivå och nationell nivå.

3. På kort sikt
I strategin för Progressprogrammet fastställs fem omedelbara mål som steg på vägen samt villkoren för
målen på medellång och lång sikt.
•
•
•
•
•

Informationsutbyte och lärande
Evidensbaserad politik
Högkvalitativ och deltagande debatt
Större nätverkskapacitet
Integrering av övergripande frågor

Nedan följer exempel på Progressåtgärder riktade mot dessa fem omedelbara mål inom de fem olika politikområden som stöds.
Exemplen visar hur programmet stödjer utvecklingen och samordningen av europeisk sysselsättningsoch socialpolitik och hur olika berörda parter involveras i beslutsfattande på EU-nivå och nationell nivå.
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Exempel på kortsiktiga
resultat av Progress
1. Informationsutbyte och lärande
Sysselsättning
Främjande av entreprenörskap och egenföretagande runtom i
Europa: Detta tematiska granskningsseminarium anordnades i
november 2010 i Bryssel mot bakgrund av att övervinna den ekonomiska krisen och krisen på arbetsmarknaden.

Social inkludering och socialt skydd
Social experimentering: Två anbudsinfordringar om social experimentering utfärdades. Utvalda projekt bidrar till att utveckla och
testa socialt innovativa tillvägagångssätt för socialpolitiska prioriteringar som avtalats under den socialt öppna metoden för samordning (Social Open Method of Coordination), till exempel aktiv
inkludering av personer som är utestängda från arbetsmarknaden,
förebyggande och minskning av barnfattigdom, mer tillgänglig, kvalitativ och hållbar hälsovård och långtidsvård, kampen mot utestängning från bostadsmarknaden och social inkludering av invandrare
och etniska minoriteter, i synnerhet romer.

Arbetsvillkor
Omstruktureringsforum: Dessa är utformade som en plattform
för utbyte av idéer och diskussion om företagsomstrukturering och
fördelarna med proaktiv och positiv ledning av förändringsprocesserna. Omstruktureringsforum inbegriper representanter från såväl
offentlig som privat sektor. De spelar en viktig roll när det gäller att
hjälpa fackföreningar, företag och arbetstagare att möta nuvarande
utmaningar. 2010 handlade de om inverkan av finansiella investerare på företag, nya partnerskap för att behålla sysselsättning
och investering i välmående på arbetsplatsen.
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Icke-diskriminering
Utbildningsseminarier om EU:s antidiskrimineringslag: Dessa
har anordnats varje år sedan 2003 och rör genomförandet av de
EU-direktiv som förbjuder all form av diskriminering på grund av ras
eller etniskt ursprung och all form av diskriminering i samband med
anställning och arbete utifrån religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Jämlikhet
Det europeiska nätverket för kvinnor i beslutsfattande ställning
inom politik och ekonomi: Detta nätverk lanserades juni 2008 för
att tillhandahålla en plattform på EU-nivå för framgångsrika strategier avseende förbättring av könsbalansen i beslutsfattande poster
runtom i Europa. För att förbättra statistiken och kunna övervaka
framstegen mot en balanserad könsfördelning har kommissionen
dessutom skapat en omfattande databas över kvinnor och mäns deltagande i beslutsfattande som omfattar poster inom politik, förvaltning, rättsväsende, det sociala området och ekonomi i Europa.
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2. Evidensbaserad politik
Sysselsättning
Databas över statistik om arbetsmarknadspolitik: Denna underhålls och uppdateras årligen och används för att jämföra medlemsstaternas arbetsmarknadspolitik och därmed övervaka framstegen
mot den europeiska sysselsättningsstrategins mål. Databasen har till
exempel gett en inblick i frågor såsom kostnader för befintlig arbetsmarknadspolitik och tillhandahållit bevis för att denna politik inte är
den huvudsakliga bakgrunden till den kraftiga ökningen av offentliga underskott.

Social inkludering och socialt skydd
Studie om social konsekvensbedömning som ett verktyg för
integrering av verksamheter för socialt skydd och social inkludering inom offentlig politik i EU:s medlemsstater: I denna studie
redogörs det för de olika sätt på vilka sociala konsekvensbedömningar genomförs i EU:s medlemsstater och ges rekommendationer
för genomförandet av effektiva sociala konsekvensbedömningssystem och effektiva sociala konsekvensanalyser.

Arbetsvillkor
Icke-bindande vägledning för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2003/10/EG ”buller i arbetet”: I denna vägledning för god praxis förklaras hur arbetstagares exponering för buller
i arbetet kan minskas eller undvikas. I vägledningen, som är inriktad
på medlemsstater, industrier och andra intresserade organ, beskrivs
hur direktivet om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet
vid exponering för risker som har samband med buller ska följas.
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Icke-diskriminering
Studie om ålder, funktionshinder, kön, religion eller övertygelse,
ras eller etniskt ursprung och sexuell läggning inom finansiella
tjänster: Studien fokuserar på diskriminering inom försäkrings- och
banksektorerna.

Jämlikhet
Lönegapet mellan könen i Europa ur ett rättsligt perspektiv:
2010 års rapport från ett nätverk av juridiska experter på området
avslöjade att jämlikhet mellan könen inte har någon hög prioritet för
många medlemsstaters regeringar. De bevis som tas fram används
huvudsakligen internt av kommissionen för att anta, ändra och övervaka EU-lagstiftningen och även för att ta fram nationella rättsakter
som genomför EU:s lagstiftning.
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3. Högkvalitativ och deltagande debatt
Sysselsättning
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder för Europa 2020-strategin:
vägar framåt: Under denna konferens träffades delegater från alla
medlemsstater för att hitta sätt att göra befintliga och framtida aktiva
arbetsmarknadsåtgärder i EU mer mätbara och evidensbaserade,
fastställa och förstå de mest effektiva aktiva arbetsmarknadsåtgärderna och diskutera hur framtida åtgärder bör genomföras och utformas inom ramen för Europa 2020-strategin.
Offentliga arbetsförmedlingar – vision för 2020: Konferensen syftade till att synliggöra och främja debatten om offentliga arbetsförmedlingars bredare roll, med fokus på utveckling av en ny modell
för offentliga arbetsförmedlingar och främjande av synergier mellan
utbildning, fortbildning och sysselsättning.

Social inkludering och socialt skydd
Konsensuskonferens om hemlöshet: Syftet med denna konferens var att en jury bestående av intressenter och tre experter inom
området skulle nå konsensus med avseende på de olika frågor som
rör hemlöshet i Europa. Konsensusen kommer att användas för att
utveckla en europeisk strategi för att ta itu med hemlösheten.
Europeisk bordsrunda om fattigdom och social utestängning:
Detta är ett årligt evenemang där människor som lever i fattigdom är
närvarande och aktivt deltar. Under 2010 var huvudämnet för diskussionen kommissionens rekommendation om aktiv inkludering med
tyngdpunkt på det praktiska genomförandet av rekommendationen,
med en jämförelse av praxis från olika medlemsstater för att kunna
dra slutsatser om vilka tillvägagångssätt som fungerar bäst.
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Arbetsvillkor
Längre arbetsliv med bättre arbetsvillkor och nya sätt för att
organisera arbete och karriär: Under denna högnivåkonferens i
samarbete med Europeiska kommissionen och Eurofound granskades nya metoder för arbetsorganisation och ändringar av arbetsvillkor. Under konferensen behandlades frågan om förlängning av
arbetslivet som ett svar på demografiska utmaningar. Under konferensen tog man även upp nya metoder för arbetsorganisation och
ändringar av arbetsvillkor.

Icke-diskriminering
Konferens om Europeiska handikappdagen: Denna konferens om
åtgärder anordnas under den första veckan i december varje år, i nära
samarbete med Europeiskt handikappforum (European Disability
Forum, EDF), för att granska hur EU-åtgärder och EU-lagstiftning når
den lokala nivån. Under 2010 års konferens gavs exempel på integrering av funktionshinder i Europa och belystes frågor med anknytning
till ömsesidigt erkännande av funktionshinder, individers rörlighet
och sociala skyddssystem samt fritid och kultur.

Jämlikhet
Bekämpning av det lönegap som speglar de yrkesmässiga ojämlikheterna mellan män och kvinnor: Detta var en konferens under
det belgiska ordförandeskapet som hölls i oktober 2010. Resultaten
av de ingående diskussionerna togs med i rådets slutsatser om stärkt
åtagande och intensifierade åtgärder för att minska lönegapet mellan könen.
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4. Större nätverkskapacitet
Social inkludering och socialt skydd
Eurocities: Detta nätverk sammanför lokala myndigheter i mer än
140 större städer i över 30 europeiska länder. Dess verksamheter
avser en lång rad politiska strategier för ekonomisk utveckling och
sammanhållningspolitik, tillhandahållandet av offentliga tjänster,
klimatförändring, energi och miljö, transport och rörlighet, sysselsättning och sociala frågor, kultur, utbildning, informations- och kunskapssamhället samt styre och internationellt samarbete.
Europeiska nätverket mot fattigdom: Detta oberoende nätverk
som upprättades 1990 utgörs av icke-statliga organisationer och
grupper som är engagerade i kampen mot fattigdom och social utestängning i Europeiska unionens medlemsstater.

Icke-diskriminering
Europeiskt nätverk mot rasism (ENAR) och dess aktuella skuggrapporter om rasism i Europa: I dessa belystes det att rasism fortfarande är ett djupgående problem i EU. ENAR tog fram övergripande
åtgärder på nio punkter till förmån för det belgiska ordförandeskapet
för att bidra till att skapa ett jämlikt Europa för alla och övergripande
åtgärder på tre punkter till förmån för de spanska, belgiska och ungerska ordförandeskapen.
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Den europeiska plattformen för äldre: Denna fokuserar på en rad
olika politiska områden som påverkar äldre och pensionerade människor, inklusive frågor som rör diskriminering, anställning av äldre
arbetstagare och aktivt åldrande, socialt skydd, pensionsreformer,
social inkludering, hälsa, forskning, tillgång till kollektivtrafik och den
uppbyggda omgivningen samt IKT.
Equinet: Detta nätverk som sammanför 33 organisationer från
28 europeiska länder syftar till att motverka diskriminering i egenskap av ett nationellt jämlikhetsorgan på olika grunder, vilket inkluderar ålder, funktionshinder, kön, ras eller etniskt ursprung, religion
eller övertygelse och sexuell läggning. Equinet arbetar för att göra
det möjligt för jämlikhetsorgan att uppnå och utöva sin fulla potential på medlemsstatsnivå genom att bibehålla och utveckla ett nätverk mellan och en plattform för jämlikhetsorgan på europeisk nivå.

5. Integrering av övergripande frågor
Jämlikhet
Europeiskt kvinnoforum: Denna grupp har förespråkat en stark
könsdimension inom Europa 2020 och föreslagit att ett åtagande ska
göras för att minska lönegapet mellan könen till 2020 och att mål ska
sättas upp för att ha 40 % kvinnor i bolagsstyrelser. De efterfrågar
ett bättre övervakningssystem och systematiska könskonsekvensbedömningar inom ramen för alla politiska strategier, mål, riktmärken
och åtgärder för den framtida Europa 2020-strategin.
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Deltagande i Progress
1. Vem kan ansöka om finansiering?
Finansiering från Progress är öppen för EU-medlemsstater, Efta-/EES-länder, och EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer, förutsatt att ett samförståndsavtal för deltagande i programmet har undertecknats.
Följande typer av organisationer kan ansöka om finansiering:
• Nationella, regionala och lokala myndigheter.
• Offentliga arbetsförmedlingar.
• Nationella statistikbyråer.
• Specialiserade organ, universitet, forskningsinstitutioner.
• Arbetsmarknadsparter och ekonomiska parter.
• Icke-statliga organisationer.
• Media.
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2. Hur fungerar finansieringen?
De olika verksamheter som Progress kommer att finansiera anges i den årliga arbetsplanen.
Länken till den finns på http://ec.europa.eu/progress
Finansieringen tilldelas antingen för upphandling (genom anbudsinfordringar) eller i form
av bidrag (genom förslagsinfordringar).
Progress finansierar inte enskilda projekt på begäran eller på fall-till-fall-basis: Varje organisation som söker finansiering ska konsultera den årliga arbetsplanens förteckning över verksamheter, kontrollera typ av verksamhet, finansieringsmetod och målgrupp för att sedan
lämna in en lämplig ansökan om finansiering.
Vad avser bidrag är programmets princip samfinansiering. Detta betyder att kommissionen
bidrar till en viss andel av den totala kostnaden för ett projekt, där den högsta återbetalning
som kan tilldelas oftast uppgår till 80 %.
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Vägen framåt
1. Progress framtid
Progress kommer att behöva utvecklas bortom den nuvarande programperioden för att göra
det möjligt för EU att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt stödja medlemsstaterna för att
uppnå målen för Europa 2020.
Den exakta vägen framåt kommer att fastställas utifrån den fortsatta läroprocess som ligger till grund för Progress resultatbaserade förvaltningsmetod. Det står dock klart att fokus
behöver bibehållas på en fortsatt förstärkning av partnerskap på europeisk, nationell, regional och lokal nivå och mellan alla aktörer som är engagerade i att verka för gemensamma
mål beträffande sysselsättning och social inkludering. Ytterligare och fortsatt forskning och
analys kommer att vara avgörande för att utveckla, bedöma och övervaka den europeiska
sysselsättnings- och socialpolitiken och de framsteg som görs mot de överenskomna målen.
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2. Ytterligare information
För att få mer information om hur Progress fungerar kan du besöka Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/progress, där du också kan hitta andra publikationer
om programmet:
• Broschyr och mer ingående publikation om Progress strategiramverk (”Att säkerställa att
Progress ger resultat”).
• Årliga resultatövervakningsrapporter.
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