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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o storitvah splošnega pomena
(2005/2101(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Bela knjiga o storitvah 
splošnega pomena“ (KOM(2004)0374),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom „Izvajanje programa Skupnosti iz Lizbone 
– Socialne storitve splošnega pomena v Evropski uniji“ (KOM(2006)0177),

– ob upoštevanju člena 6 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah o dostopu do 
gospodarskih storitev splošnega pomena,

– ob upoštevanju členov 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 in 295 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju členov I-3, I-5 in III-122 Pogodbe o Ustavi za Evropo,
– ob upoštevanju predhodnih resolucij o storitvah splošnega pomena, zlasti resolucije z dne 

13. novembra 2001 o Sporočilu Komisije „Storitve splošnega pomena v Evropi“ 
KOM(2000)05801, resolucije z dne 14. januarja 2004 o Zeleni knjigi Komisije o storitvah 
splošnega pomena (KOM(2003)0270)2 in resolucije z dne 22. februarja 2005 o državni 
pomoči kot nadomestilu za javne storitve3,

– ob upoštevanju zakonodajne resolucije z dne 16. februarja 2006 o predlogu Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (KOM(2004)0002)4,

– ob upoštevanju Sklepa predsedstva Evropskega sveta iz Lizbone z dne 15. in 
16. marca 2000, Evropskega sveta iz Nice z dne 7., 8. in 9. decembra 2000, Evropskega 
sveta iz Laekna z dne 14. in 15. decembra 2001 ter Evropskega sveta iz Barcelone z dne 
15. in 16. marca 2002 o storitvah splošnega pomena,

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti na področju storitev splošnega 
pomena, zlasti „sodba Teckal“ z dne 18. novembra 19995, „sodba Chronopost“ z dne 
3. julija 20036, „sodba Altmark“ z dne 24. julija 2003, „sodba mesta Halle“ z dne 
11. januarja 20057 in sodba z dne 13. januarja 20058,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

  
1 UL C 140 E, 13.6.2002, str.153.
2 UL C 92 E, 16.4.2004, str. 294.
3 UL C 304 E, 1.12.2005, str. 117.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0061.
5 Zadeva C-107/98, Teckal Srl/Comune di Viano in Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 

Slg. 1999, I-8121.
6 Povezane zadeve C-83/01 P, C-93/01 P in C-94/01 P, Chronopost idr., PSES. 2003, I-6993.
7Zadeva C-26/03, mesto Halle in RPL Recyclingpark Lochau GmbH/Arbeitsgemeinschaft Thermische 

Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, PSES 2005, I-1.
8 Zadeva C-84/03, Komisija/Španija, PSES 2005, I-139.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne 
zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za promet in turizem, Odbora 
za mednarodno trgovino, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za 
regionalni razvoj (A6-0000/2006),

A. ker ima ustanavljanje Evropske unije za referenčni okvir tri načela, in sicer:
– solidarnost, ki združuje in temelji na ciljih socialne, gospodarske in ozemeljske 

kohezije, 
– sodelovanje, ki omogoča čezmejna in evropska prizadevanja iz pogodb in programov 

EU, ter
– konkurenčnost, ki omogoča dokončno vzpostavitev notranjega trga EU na podlagi 

pravil socialnega tržnega gospodarstva in se uredi s konkurenčnim pravom, ki je 
bistveno demokratično pravo, da se omeji moč države in predvsem tudi gospodarska 
zloraba moči ter da se zagotovi varstvo potrošnikov,

B. ker so storitve splošnega pomena področje, na katerem napetost med temi tremi načeli 
povzroča največji pritisk ter kjer je potreba po političnih in zakonodajnih ukrepih najbolj 
občutna,

C. ker je razpoložljivost učinkovitih storitev splošnega pomena trden sestavni del 
gospodarskih, družbenih in socialnih sistemov vseh držav članic in evropskega socialnega 
modela ter da so v državah članicah različno izražene in da je treba cilj uspešne dokončne 
vzpostavitve skupnega trga Evropske unije usmeriti k pospeševanju uvedbe uspešnih in 
učinkovitih storitev splošnega pomena za vse,

D. ker je ob upoštevanju načela subsidiarnosti iz člena 5(2) Pogodbe ES edina naloga držav 
članic in njihovih lokalnih organov, da določijo, katere storitve so storitve splošnega 
pomena in kakšno je ustrezno upravljanje,

E. ker je treba v zvezi z združljivostjo pravil skupnega trga in konkurenčnosti s predpisanim 
delovanjem storitev splošnega pomena izboljšati pravno varnost, zato da se zagotovi 
pristojnost nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov za zagotavljanje storitev 
splošnega pomena,

F. ker so sektorske direktive EU o storitvah splošnega pomena v omrežje povezanih 
gospodarskih panogah in drugih sektorjih, v katerih je bilo doseženo ali uvedeno odprtje 
trga, zanesljiv okvir, a vseeno ne ponujajo zadostne pravne varnosti za vsa področja 
storitev,

G. ker veliko število s sektorjem povezanih pobud za odprtje skupnega trga na področju 
storitev skupnega pomena in predlogov za Direktivo o storitvah1 deloma ustvarja zmedo 
in deloma kaže konceptualne ugovore, ki spet sprožajo pravne spore in tožbe,

H. ker se v členih 16 in 86(2) Pogodbe ES sicer opozarja na gospodarske storitve splošnega 
pomena, vendar v njih ni njihove opredelitve, ker storitve splošnega pomena v Pogodbi 
ES sploh niso omenjene, ampak jih je Komisija upoštevala v okviru svojega sporočila, in 
ker se v Direktivi o storitvah v skladu z zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta z 
dne 16. februarja 2006 gospodarske storitve splošnega pomena izvzame iz področja 

  
1 Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu (KOM(2004)0002) z dne 

25. februarja 2004 s strani Komisije. Spremenjen s predlogom z dne 4. aprila 2006 (KOM(2006)0160).
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uporabe člena 16 Pogodbe ES in storitve splošnega pomena iz Direktive o storitvah, jasna 
omejitev brez opredelitve ni mogoča,

I. ker je treba različne oblike upravljanja in partnerstva med gospodarskimi subjekti, ki so 
jim naložene te storitve, spodbujati močneje kot do zdaj in mora to potekati prek 
upoštevanja pristojnosti držav članic za zagotavljanje in dodelitev teh storitev v interesu 
prihodnjih učinkovitih in visokokakovostnih storitev,

J. ker je treba tu bolj poudariti cilj Skupnosti v zvezi z visoko ravnijo varstva potrošnikov, 
pri čemer se poskrbi, da se okrepi pravica do ozaveščenosti in pritožbe prejemnika 
storitev splošnega pomena, se ustrezno upošteva njihove gospodarske interese in se 
prizna njihova zahteva za učinkovito pravno sredstvo v primeru kršitve teh pravic, 

1. ugotavlja, da so predhodne resolucije o storitvah splošnega pomena z dne 
13. novembra 2001, 14. januarja 2004 in 22. februarja 2005 še vedno pomembne;

2. poudarja, da se na evropskem skupnem trgu opravljajo gospodarske storitve splošnega 
pomena, in so zato podvržene evropskim pravnim predpisom o skupnem trgu, javnih 
naročilih, konkurenčnosti in državni pomoči;

3. predlaga, da je treba pri storitvah splošnega pomena najprej razlikovati med tistimi 
storitvami, ki so tržne storitve, jih večinoma financirajo uporabniki, so v Pogodbi ES 
opredeljene kot gospodarske storitve splošnega pomena in so podvržene ureditvi 
obveznosti javnih storitev ali univerzalnih storitev, ter po drugi strani med tistimi 
storitvami, ki so netržne storitve, se financirajo z javnimi sredstvi in so opredeljene kot 
negospodarske storitve splošnega pomena;

4. obžaluje, da sodišče s sodno prakso in Komisija s svojo razlago v posameznih primerih 
določata veljavna pravila na tem področju;

5. zato meni, da je treba v interesu:
– lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov, ki lahko v interesu vseh državljanov 

ponujajo in zagotavljajo ustrezne storitve v okviru jasno omejenega okvira predpisov o 
konkurenčnosti in skupnem trgu,

– podjetij (javna, usmerjena v dobiček ali brez pridobitnega namena), ki opravljajo 
takšne storitve ali ponujajo njihovo opravljanje, pri čemer vedo, katere pogoje in 
obveznosti jim lahko organi v skladu z veljavno zakonodajo naložijo iz prisilnih 
vzrokov splošnega pomena, in 

– uporabnikov storitev, pri čemer vedo, da do ponudb pride pod ustreznimi pogoji v 
zvezi z dostopnostjo, kakovostjo, dosegljivostjo itd., 

z zakonskim okvirom izboljšati pravno varnost s ciljem določitve skupnih konceptov in 
načel;

6. poudarja, da se obstoječi pravni predpisi Skupnosti za posamezne sektorje na tem 
področju ne smejo postaviti pod vprašaj in je treba upoštevati ureditev posameznih 
sektorjev;

7. poziva Komisijo, da na področju socialnih in zdravstvenih storitev izboljša pravno 
varnost in predloži ustrezne predloge;

8. predlaga, da pristojni organ, ko namerava določiti opravljanje gospodarske storitve 
splošnega pomena, izda ustrezen pravni akt, v katerem se navede in določi predhodno 
jasno opredeljene obveznosti javnih storitev, ki so naložene ponudniku storitev; 
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9. predlaga, da se pristojni organ, ko namerava storitve splošnega pomena financirati na 
drug način kot prek neposrednega financiranja iz svojega splošnega proračuna, ob 
upoštevanju določb Pogodbe ES, zlasti člena 86(2), odloči med naslednjimi oblikami 
financiranja: pridobivanje/dodelitev izključnih in posebnih pravic, dodelitev nadomestila 
za opravljanje javnih storitev, ustanovitev sklada za opravljanje javnih storitev, izdelava 
enotnega tarifnega sistema;

10. predlaga, da to nadomestilo, ko se pristojni organ odloča o odobritvi nadomestila za 
opravljanje javnih storitev, da se zagotovi financiranje storitve splošnega pomena, ne 
velja za državno pomoč v smislu člena 87 Pogodbe ES, če: 

– je bila osnova ali formula za izračun plačila nadomestila določena v objektivnem in 
preglednem postopku in

– višina nadomestila ustreza načelu pokrivanja stroškov;
11. s tem v zvezi ponovno poudarja, da je treba Odločbo Komisije 2005/842/ES z dne 

28. novembra 2005 o uporabi člena 86(2) Pogodbe ES za državne pomoči v obliki 
nadomestila za javne storitve, dodeljene nekaterim podjetjem, pooblaščenim za 
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena1, jasno izvajati;

12. poudarja, da je diskrecijska pravica pristojnih organov, da prevzamejo neposredno 
opravljanje storitve splošnega pomena ali opravljanje prepustijo zunanjemu ponudniku 
storitev;

13. meni, da je treba zaradi opravljanja storitve splošnega pomena za organ to storitev 
dodeliti na podlagi koncesij javnih storitev; to načelo mora zato pristojnemu organu še 
vedno omogočati, da koncesije javnih storitev v nujnih primerih, ob majhnem vplivu na 
trgovino med državami članicami ali posebnostih nekaterih storitev splošnega pomena, 
neposredno dodeli ponudniku po svoji izbiri in brez takšnega postopka; Komisija mora v 
takšnih primerih skupaj z državami članicami in Evropskim parlamentom to izjemo ter 
pogoje in merila, ki ustrezajo „merilom iz sodbe Altmark“, določiti v uredbi;

14. s tem v zvezi in v interesu možnega izboljšanja učinkovitosti z vključitvijo novih 
ponudnikov in oblik zagotavljanja storitev splošnega pomena zahteva, da je potrebna 
večja pravna varnost za različne medobčinske organizacije (medobčinsko sodelovanje, 
lastno opravljanje v okviru internega dodeljevanja, partnerstva med javnim in zasebnim 
sektorjem, dodelitev koncesij), pojasnitev področja uporabe evropskega konkurenčnega 
prava, zakona o javnih naročilih in zakona o državni pomoči ter tudi splošno in evropsko 
veljavna merila; 

15. meni, da mora pristojni organ poskrbeti, da se v sektorjih, za katere je določil pravila 
obveznosti javnih in univerzalnih storitev ali posebne cilje, na podlagi preglednih pravil 
uporabljajo načini in instrumenti urejanja, ki so primerni za vsak posamezen sektor;

16. razen tega meni, da bi morali instrumenti urejanja v interesu večje preglednosti in varstva 
potrošnikov omogočiti vsaj izdajo predpisov na naslednjih področjih:

– določitev dostopa do obstoječih omrežij, če se zahteva dostop za izvajanje storitve;
– določitev cenovnih in/ali tarifnih pogojev za opravljanje storitve; 
– ureditev za sporazumno poravnavo v primeru sporov med ponudnikom storitve in 

uporabnikom, ne glede na možnost vložitve pravnega sredstva; in

  
1 UL L 312, 29.11.2005, str. 67.
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– posvetovanje in po potrebi obravnavanje vsake podrobnosti, ki bi lahko kazala na 
kršitev nacionalnih predpisov o konkurenci in tistih iz Pogodbe ES, s strani organov, 
pristojnih za konkurenčnost; 

17. v interesu visoko kakovostnih in učinkovitih storitev splošnega pomena predlaga 
določitev objektivnih in preglednih kakovostnih standardov na prostovoljni osnovi, zato 
da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti javnih storitev, univerzalnih storitev ali posebnih 
ciljev, ki jih imajo ponudnik in/ali izvajalci storitev splošnega pomena; pri določitvi 
takšnih kakovostnih standardov je treba upoštevati naslednje točke:

– zaščita in varnost uporabnika storitev,
– primernost in sorazmernost standarda v odnosu do ciljev in stroškov storitve,
– možnost širokega razširjanja in objava standarda ter
– enostaven in učinkovit nadzor izpolnjevanja standarda, kar bi bilo lahko določeno v 

listini in kodeksu ravnanja;
18. poziva Komisijo, da na podlagi resolucije z dne 14. januarja 2004, resolucije z dne 

9. marca 2005 o vmesnem pregledu Lizbonske strategije1, resolucije z dne 
15. marca 2006 o prispevku k spomladanskemu srečanju 2006 Evropskega sveta v zvezi z 
Lizbonsko strategijo2 in predhodnih resolucij predloži predlog za ustrezen zakonski okvir;

19. naroči predsedniku, da svoje stališče pošlje Svetu in Komisiji.

  
1 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 164.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0092.
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Pomembnost javnih storitev

Dostop do visokokakovostnih javnih storitev je ključno politično vprašanje. Dobre šole in 
bolnišnice, čista voda, varen in zanesljiv prevoz ter energija se na primer pojavljajo pri večini 
opredelitev kakovostnega življenja.

Vendar javne storitve niso bistven element pri kakovosti življenja posameznih državljanov. 
Igrajo bistveno vlogo pri vodilni pobudi Lizbonske strategije EU, ki želi graditi na moči 
evropskega socialnega in gospodarskega modela, da bi ustvarila najbolj dinamično, celovito 
in trajnostno gospodarstvo na svetu. Dobre javne storitve lahko pomagajo premostiti 
gospodarsko mirovanje, socialno izključenost in izolacijo; okrepiti socialno in ozemeljsko
kohezijo; ter izboljšati delovanje evropskega notranjega trga in njegovo zunanjo 
konkurenčnost.

Visokokakovostne javne storitve – odprte in pregledne, z enakim dostopom za vse – so zato 
bistveni elementi v evropskem modelu družbe. Le tržne sile se ne morejo vedno odzvati na 
dinamično naravo javnih storitev. Zato javni organi na vseh stopnjah tesno sodelujejo pri 
zagotavljanju, urejanju, organiziranju ali – do različnih stopenj – financiranju ali podpiranju 
takšnih storitev. Naloga EU ni, da posega v zagotavljanje takšnih storitev – namesto tega bi 
morala EU po mnenju poročevalca ustvariti večjo pravno varnost, ki javnim organom na vseh 
stopnjah omogoča opravljati svoje delo zaščite javnega interesa pri zagotavljanju teh storitev. 
EU mora tudi igrati vlogo pri zagotavljanju ustreznih standardov v Evropski uniji ter 
poskrbeti, da so dobre, učinkovite in visokokakovostne storitve jasen izraz evropskega 
državljanstva.

Kaj so javne storitve? 

Ljudje si izraz „javne storitve“ razlagajo različno. Nekateri mislijo, da so to storitve, ki jih 
zagotovi ali financira javni sektor. Za druge je ključni kriterij to, ali so zagotovljene „v 
javnem interesu“... in še veliko podobnih opredelitev, na katere smo naleteli v tej zapleteni 
razpravi.

Po mnenju poročevalca je treba začeti s pojasnjevanjem različnih konceptov javnih storitev in 
razlikovati med storitvami splošnega pomena, ki so na eni strani komercialne narave in jih 
financira uporabnik ter jih Pogodba ES razvršča med storitve splošnega gospodarskega 
pomena v skladu s členom 16 Pogodbe EU, in na drugi strani med tistimi, ki niso komercialne 
narave in jih pretežno financirajo javni ali socialni skladi ter jih lahko obravnavamo kot 
storitve splošnega negospodarskega pomena, kot so storitve splošnega pomena, ki izvajajo 
izključno družbene funkcije ali pooblastila javnih organov.

Namen člena 16 je izpostaviti tiste storitve, ki bi lahko pomembno vplivale na delovanje 
enotnega trga, ker so gospodarske narave, od tistih, ki niso gospodarske narave in tega ne bi 
mogle. Negospodarske storitve, vključno s policijo in pravosodjem na primer, so obravnavane 
kot zadeve, namenjene popolnoma nacionalnim ali podnacionalnim vladam, za katere EU 
nima nobene pristojnosti. Na žalost sedanja zakonodaja EU ne vsebuje jasnih navodil o tem, 
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kako razlikovati med storitvami splošnega gospodarskega pomena, storitvami splošnega 
pomena in ostalimi storitvami – kar pomeni, da v posameznih primerih ni jasno, ali pravila 
EU veljajo na enotnem trgu in v kakšnem obsegu. Zato poročevalec želi začeti z razpravo o 
možnem pojasnilu v zvezi s tem.

Spoštovanje različnih nacionalnih tradicij

V Evropi so dobre javne storitve obravnavane kot bistven element civilizirane družbe. Ampak 
nacionalne tradicije – kaj je zagotovljeno, kako in s strani koga – se zelo razlikujejo ter
povzročajo nesporazume in nejasnosti glede tega, kaj točno je mišljeno z javnimi storitvami, 
ter nasprotujejo temu, da bi se vsaj poizkusila razviti skupna evropska merila in smernice. 

Nacionalni, regionalni in lokalni organi so vezani na svojo avtonomnost pri opredeljevanju
politike za svoje državljane na lasten način. V praksi pa se pogosto srečujejo z vmešavanjem 
Evropske komisije ali Sodišča Evropskih skupnosti, ki sta ocenila svoje dejavnosti z vidika 
pravil notranjega trga EU – na primer menita, da je navzkrižno subvencioniranje v nasprotju s 
pravili o državni pomoči; določata zahteven zakon o javnih naročilih; ali obravnavata 
obveznosti javnih storitev kot ovire za enotni evropski trg. 

Po mnenju poročevalca zdaj niso zagotovljeni niti učinkoviti zaščitni ukrepi za lokalne organe 
niti pravna varnost za ponudnike javnih storitev, javne organe, zasebna podjetja in uporabnike 
storitev. 

Cilj razvoja večje pravne varnosti mora razjasniti situacijo, zato da se zaščitijo lokalni organi
in načela subsidiarnosti z določanjem odnosa med pravili enotnega trga na eni strani in med 
težnjo k ciljem javnega interesa na drugi strani, z zagotavljanjem tistih storitev splošnega 
pomena, ki nimajo pomembne gospodarske razsežnosti in ne bi mogle vplivati na delovanje 
skupnega trga.

Nejasnost in negotovost v veljavni zakonodaji

Čeprav bi predlagana ustavna pogodba, ko bi bila ratificirana, zagotovila zakonodajne 
zaščitne ukrepe za storitve splošnega pomena in podrobno zakonodajo – ki se je zbirala več
let – ostaja v praktičnem smislu zelo nejasna, ker določa le splošna načela, ki urejajo javne 
storitve, medtem ko obstaja podroben organ zakonodaje EU, ki razlaga in izvaja določbe 
skupnega trga. 

Ni jasno, v kakšnem obsegu so storitve splošnega pomena in storitve splošnega 
gospodarskega pomena vključene na primer v konkurenčno pravo, zakonodajo skupnega trga 
in pravila za urejanje subvencij ali za odpiranje postopkov javnih naročil. Zakonodaja se 
razvija med pogosto nepričakovanimi preobrati Komisije ali Sodišča Evropskih skupnosti. 
Postopna liberalizacija različnih omrežij javnih storitev – kot so telekomunikacija, pošta, 
energetika in železnica – je bila vsakič osnovana na različnih pravilih, kar je prispevalo k 
pravni zapletenosti in negotovosti. Razen tega je financiranje in upravljanje javnih storitev v 
Evropi odvisno od nepredvidljivega razvoja sodne prakse in njene razlage.

Komisija je nedavno izdala zeleno in belo knjigo o storitvah splošnega pomena in novo 
sporočilo o splošnih storitvah socialnega skrbstva ter razočarala tiste, ki so pričakovali nov, 
bolj gotov pravni položaj: dokumenti Komisije ne ponujajo večje pravne varnosti glede vseh 
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omenjenih vidikov. Razen tega predlogi o Direktivi o storitvah povzročajo nova vprašanja o 
prihodnjih pogojih za dinamične javne storitve.

Poziv k ukrepanju: večja pravna varnost za javne storitve 

Da bi zaščitila storitve splošnega pomena in končala pravno negotovost, Evropa – brez 
odlašanja in vzporedno s sedanjim delom glede obsežnejše Direktive o storitvah – potrebuje 
splošni pravni okvir za javne storitve, ki dopolnjuje sektorske in nacionalne določbe in ki se 
ga uvede na podlagi skupnega odločanja z Evropskim parlamentom.

Novi pravni okvir mora:

§ razjasniti delitev odgovornosti med EU in državami članicami;
§ uvesti merila za jasno razločevanje med storitvami splošnega „gospodarskega“ in 

„negospodarskega“pomena, za katere veljajo različni pravni predpisi;
§ vključiti suverenost lokalnih organov v zvezi z načrtom in upravljanjem javnih 

storitev, za katere so odgovorni;
§ zagotoviti pravico državljanov do sodelovanja na lokalni ravni, ki zagotavlja, da so 

njihove potrebe, zahteve in težave nemudoma in neposredno preučene, ter varuje 
pravice potrošnikov in državljanov;

§ upoštevati potrebo po posebni sektorski zakonodaji za nekatere storitve in vzpostaviti 
jasen odnos s takšno zakonodajo in Direktivo o storitvah, ki je zdaj v obravnavi v 
Parlamentu;

§ zagotoviti spoštovanje načel preglednosti; odprtosti; solidarnosti; visoke kakovosti
storitev; univerzalnosti; enakosti dostopa; partnerstva s civilno družbo; in večjega 
sodelovanja zaposlenih;

§ razjasniti načela, ki upravljajo financiranje in obveznosti javnih naročil javnih storitev, 
zlasti v zvezi z različnimi in novimi oblikami zagotavljanja ter upravljanja v 
dinamičnem sektorju javnih storitev. 

Dejanska opredelitev, oblikovanje, organizacija in financiranje storitev splošnega pomena, 
gospodarskih ali negospodarskih, mora ostati naloga za države članice in njihove regionalne 
in lokalne organe. Ob upoštevanju ključnih standardov in meril, določenih zgoraj, 
poročevalec predvideva več vrst rešitev za zagotavljanje storitev na lokalni ravni, ki 
odgovarjajo lokalnim potrebam.


