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Resumé 
 
Formålet med undersøgelsen er at udføre en detaljeret og kritisk analyse 
af tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse i de 27 medlemsstater 
og deres regioner og af anvendelsesområdet for EU's regionalpolitik i 
forbindelse med finansiering af dem. I undersøgelsen behandles særlig 
de forskellige eksisterende definitioner og traditioner, de centrale 
spørgsmål i den politiske debat, leveringens omfang i de forskellige lande 
og regioner samt anvendelsesområdet for og anvendelsen af 
strukturfondene til finansiering af leveringen af disse tjenesteydelser. 
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SAMMENDRAG 
Med denne undersøgelse får Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg et kritisk og 
omfattende diskussionsoplæg om forholdet mellem strukturfondene og leveringen af 
tjenesteydelser af almen interesse og af almen økonomisk interesse. Den indeholder 
nærmere bestemt en komparativ analyse af begreberne, traditionerne og de 
lovgivningsmæssige rammer for samt omfanget af leveringen af tjenesteydelser af almen 
(økonomisk) interesse i de 27 medlemsstater. Diskussionen bygger på en gennemgang af 
bred akademisk, lovgivningsmæssig og politisk litteratur og en kvalitativ og kvantativ 
analyse af nøgleindikatorer for udveksling, levering og finansiering af tjenesteydelser. 
 
Nedenfor følger en kritisk gennemgang af de væsentligste resultater og anbefalinger. 
 
Emner 

 Begrebet tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse omfatter en række 
tjenesteydelser af almen interesse og giver anledning til forskellige definitioner og 
grænser i henhold til de forskelligartede nationale, kulturelle og lovgivningsmæssige 
traditioner. Uanset de forandringer, som begrebet har undergået, og forskellene i de 
nationale traditioner og praksisser, der berører opfattelsen af det, er dette begreb 
baseret på fælles værdier og mål og omfatter alle tjenesteydelser, som er en 
reaktion på den kollektive interesse. Denne kollektive interesse nødvendiggør 
universel adgang for alle (social, fysisk og finansiel), garanti for en 
kontinuerlig tjenesteydelse og en vis standard i den leverede kvalitet samt 
lydhørhed over for brugerne samt forbrugerbeskyttelse og rimelige priser. 

 Tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse vedrører mange forskellige 
sektorer og typer tjenesteydelser, som kan inddeles i netbaseret 
forsyningsvirksomhed, offentlige tjenesteydelser, som omfatter obligatorisk social 
sikring, uddannelse, sundhed og sociale tjenesteydelser samt sociokulturelle 
tjenesteydelser. De omfatter tjenesteydelser, som normalt ligger uden for 
markederne, (f.eks. obligatorisk uddannelse, social sikring), statens forpligtelser 
(f.eks. sikkerhed og retfærdighed) og tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse (f.eks. energi og kommunikation). Det bør understreges, at 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse ikke skal sidestilles med resterende 
tjenesteydelser til dårligt stillede områder eller medlemmer af befolkningen, men de 
er til rådighed for alle borgere og virksomheder, som bidrager til at sikre udøvelsen 
af grundlæggende rettigheder og adgangen til vigtige tjenester, som fremmer social 
samhørighed og velstand. Deres økonomiske karakter forbindes normalt med 
markedssvigt såsom tjenesteydelsens kollektive art, eksistensen af stordriftsfordele, 
forekomsten af naturlige monopoler og tilstedeværelsen af eksterne virkninger eller 
informationsskævheder. Derfor pålægger de offentlige myndigheder særlige 
forpligtelser til offentlig tjeneste, og de sørger også for, at tjenesteydelser af almen 
(økonomisk) interesse leveres til en rimelig pris, og at de er af høj kvalitet. 
For at få en mere praktisk forståelse af, hvilke aktiviteter tjenesteydelser af almen 
(økonomisk) interesse omfatter, er der i undersøgelsen "Mapping Public Services" 
fra European Centre of Employers and Enterprises udarbejdet en vejledende liste 
med ca. 25 aktiviteter baseret på forordning (EF) nr. 438/2001 og 1828/2006, 
hvor den enkelte aktivitet henviser til en traktat, en sekundær lov eller en 
meddelelse eller til EU-Domstolens domme. I en række medlemsstater er andre 
aktiviteter blevet betragtet som hørende til det offentlige område, særlig på det 
lokale niveau. I medlemsstater med et stærkt lokalt selvstyre kan der være mange 
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forskellige tjenesteydelser. 

Derfor kan en lang række aktiviteter omfatte tjenesteydelser af almen (økonomisk) 
interesse, og disse tjenesteydelser dækker mange områder, som f.eks.: 

 Netbaseret forsyningsvirksomhed: Telekommunikation og ikt, 
posttjenester, energi, transport, infrastruktur, offentlig belysning, 
vandforsyning og kloakering, affaldsindsamling og -behandling og 
gadefejning. 

 Offentlige tjenester: Obligatorisk social sikring. 
 Uddannelse: Børnehaver, grunduddannelse, sekundær og højere uddannelse 

og erhvervsuddannelse. 
 Sundhed og sociale tjenester: Hospitaler, ambulante sundhedstjenester og 

ambulancetjenester, supplerende social sikring, pasnings- og hjælpetjenester 
til børn (herunder daginstitutioner), ældrepleje, pleje og beskyttelse af 
handicappede, støttetjenester til langtidsarbejdsløse. 

 Sport og fritid: Svømmebassiner, sportscentre og kursteder. 
 Sociokulturelle tjenester: Teatre, sportshaller og koncertsale, udstillings- 

og konferencesale, musik- og teaterskoler, museer, monumenter og 
biblioteker. 

 Andre tjenesteydelser og faciliteter af almen interesse: Socialt 
boligbyggeri, handicapboliger, brandkorps, finansielle tjenesteydelser, 
kirkegårde, krematorier og begravelsestjenester. 
 

 Tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse er relevante i EU's politiske debat, 
fordi de er et væsentligt aspekt i den europæiske samfundsmodel, idet de 
fremmer europæiske værdier og social og territorial samhørighed samt 
sikrer, at europæerne kan nyde godt af grundlæggende friheder. 
Tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse udgør en samhørighedsfaktor 
med hensyn til levering af lige universelle tjenesteydelser til rimelige priser til alle 
borgere, uanset deres økonomiske, sociale og geografiske situation. Dette aspekt 
anerkendes officielt i artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF), som pålægger medlemsstaterne og EU en positiv forpligtelse 
til inden for deres respektive kompetenceområde at sørge for, at sådanne tjenester 
ydes på grundlag af principper og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres 
opgave. Endvidere anerkender protokollen vedrørende tjenesteydelser af almen 
interesse, der er vedføjet som bilag til Lissabontraktaten, disse tjenesteydelser og 
den rolle, som de spiller med henblik på at fremme social og territorial samhørighed. 
Endelig fremmer tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse social samhørighed 
(ved at sikre, at alle borgere har adgang til vigtige tjenesteydelser af høj kvalitet til 
rimelige priser), territorial samhørighed (ved at levere tjenesteydelser af almen 
interesse til alle områder, uanset deres geografiske eller økonomiske afsides 
beliggenhed eller isolation), og de bidrager til at sikre, at europæerne reelt nyder 
godt af de grundlæggende friheder, som er nødvendige for fuldt ud at kunne deltage 
i livet i det europæiske samfund. 

 I betragtning af betydningen af tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse med 
hensyn til at fremme social og territorial samhørighed har en EU-debat fået en 
stadig større plads de sidste 20 år, og den er blevet yderligere stimuleret af grøn- 
og hvidbogen om tjenesteydelser af almen interesse, som hovedsagelig 
fokuserede på netbaserede industrier. I 2006 blev der vedtaget en meddelelse om 
sociale tjenester af almen interesse. Med Lissabontraktaten er der indført et charter 
om grundlæggende rettigheder, og den omfatter et bilag om tjenesteydelser af 
almen interesse, hvilket yderligere understreger betydningen af tjenesteydelser af 
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almen (økonomisk) interesse i EU. Disse dokumenter og de spørgsmål, der rejses i 
tjenesteydelsesdirektivet, har givet næring til de nylige drøftelser om definitionen, 
anvendelsesområdet for, leveringen, organiseringen og finansieringen af 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse i EU.  
Der har været en del forsinkelser i gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet og 
medlemsstaternes tilpasning af de nødvendige nationale love og procedurer: 20 
medlemsstater har hidtil vedtaget deres horisontale lovgivning, i fem medlemsstater 
(Østrig, Cypern, Irland, Luxembourg og Portugal) er drøftelserne endnu ikke 
afsluttet, mens Frankrig og Tyskland valgte at indarbejde de generelle principper i 
flere love (arbejdet er næsten færdiggjort i Tyskland, men er ikke afsluttet i 
Frankrig). Tilpasningen af de eksisterende love er imidlertid mere kompleks, og kun 
12 medlemsstater har oplyst, at de har færdiggjort ændringerne.  
Det er stadig nødvendigt at vurdere konsekvenserne af de talrige EU-regler, som 
vedrører tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse direkte eller indirekte 
gennem deres organisering eller finansieringsmåder. Debatten er derfor stadig åben, 
og en række retlige og organisatoriske spørgsmål skal drøftes yderligere i 2010, idet 
kardinalpunktet er den horisontale eller tværgående rammelovgivning for 
tjenesteydelser af almen interesse og betydningen af grænseoverskridende 
udveksling og samarbejde. 
 

Dokumentation 
 

 Etableringen og udvekslingen af tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse 
mellem EU-landene og -regionerne varierer meget, og det er et centralt aspekt i 
debatten om den fremtidige levering og finansiering af tjenesteydelser af offentlig 
interesse. Leveringen af tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse er både 
nationalt og regionalt præget af betydelige forskelle med hensyn til kvantitet og 
kvalitet. Når man analyserer situationen i de ovenfor fastlagte sektorer for 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse, er det tydeligt, at de største huller i 
leveringen af tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse og ydelsernes kvalitet 
findes i EU-12-medlemsstaterne samt i landdistrikter og perifere områder. Når der 
tages højde for en samlet indikator for tjenesteydelser af almen (økonomisk) 
interesse, som omfatter alle relevante sektorer, bekræftes dette resultat. Det 
højeste niveau for levering af tjenesteydelser og deres kvalitet findes i Skandinavien 
og de nordiske lande, og når der tages højde for den regionale spredning, i 
hovedstadsregionerne i EU-15. 

 
 Telekommunikationssektoren udgør som hoveddrivkraften i videnøkonomien en 

nøgletjeneste, som også kan bidrage til at reducere kløften mellem udviklede og 
mindre udviklede regioner i EU. De største skævheder findes i EU-12-
medlemsstaterne, hvor f.eks. bredbåndsdækningsgraden ligger under EU-
gennemsnittet, og kun 13 % af befolkningen har bredbåndsadgang. I Polen, 
Slovakiet og Bulgarien er mindre end fem indbyggere for hver 100 indbyggere 
tilsluttet et bredbåndsnet. Med hensyn til sociale tjenester og infrastrukturer 
ses der et andet mønster mellem EU-12 og EU-15, f.eks. vedrørende antallet af 
hospitalssenge (hvor Tyskland, Østrig, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Litauen, 
Letland og Finland var de bedst forsynede lande i 2006, mens Det Forenede 
Kongerige og de sydeuropæiske lande såsom Portugal, Spanien, Italien og 
Grækenland havde få sundhedsfaciliteter pr. indbygger og større regionale 
forskelle), eller med hensyn til førskolebørnepasning, hvor der en stor kløft 
medlemsstaterne imellem, men ikke mellem gamle og nye medlemsstater. Hvad 
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angår uopfyldte behov for lægehjælp, er EU-12-landene kendetegnet ved højere 
sundhedsudgifter, længere ventetider og problemer med at nå frem til de nærmeste 
behandlingsfaciliteter. Hvad angår miljø- og energisektoren, varierer 
vandforsyningen i de enkelte medlemsstater, hvor en lavere andel af befolkningen 
i EU-12 er tilsluttet den offentlige vandforsyning (i Rumænien har kun ca. 50 % af 
befolkningen adgang til den offentlige vandforsyning). Hvad angår 
affaldsbehandling, bør man øge affaldsbehandlingskapaciteten i Cypern, Den 
Tjekkiske Republik, Letland og Litauen, som i 2006 lå langt under EU-gennemsnittet 
(0,68 t behandlet affald pr. indbygger). På transportområdet er der stadig mange 
forskelle, og kløfterne er mere udtalte i EU-12, med hensyn til længden og 
kvaliteten af motorveje og elektrificerede jernbanenet. Anlæggelsen af 
motorveje i de østeuropæiske lande er hovedsagelig koncentreret omkring 
hovedstæderne og andre større byområder, mens der i de fjerntliggende områder er 
dårlig adgang til veje. Der findes jernbanenet i EU-12-landene, men de består 
primært af enkeltsporslinjer og/eller linjer, som ikke er elektrificeret, og som i det 
store og hele øger rejsetiden. 

 
 På baggrund af forskellene i leveringen af tjenesteydelser af almen (økonomisk) 

interesse på regionalt og sektorspecifikt plan er det naturligt at undersøge, hvilken 
rolle strukturfondene spiller med hensyn til at udfylde kløften mellem velforsynede 
lande og regioner og områder, hvor der er behov for yderligere investeringer. I 
programperioden 2007-2013 vil EFRU investere 170 mia. euro og 
Samhørighedsfonden 70 mia. euro i grundlæggende infrastrukturer, hvoraf 40 % 
investeres inden for transport- og miljøområderne, og resten fordeles mellem 
telekommunikation, energi og sociale infrastrukturer. EU-12-medlemsstaterne er de 
primære modtagere af denne massive investering.  
Ifølge kvalitative og kvantitative statistiske undersøgelser er der et negativt forhold 
mellem leveringsindikatorer og strukturfondsudgifter, hvilket tyder på, at midlerne 
virkelig bevilges til de områder og sektorer, der har behov for dem. Strukturfondene 
medvirker således til at opnå social og territorial samhørighed med hensyn til 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse. Når der tages højde for de samlede 
strukturfondsudgifter inden for tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse, er 
korrelationskoefficienten med en samlet indikator for leveringen af tjenesteydelser 
af almen (økonomisk) interesse negativ (-0,57), hvilket er tegn på, at EU-
medlemsstaterne anvender strukturfondsmidler, når der kun er få tjenester til 
rådighed. Derfor bidrager strukturfondene til at øge leveringen og kvaliteten af 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse i de sektorer, der halter bagefter, og 
dette gælder særlig telekommunikationssektoren (korrelationskoefficienten med 
strukturfondsudgifter i denne kategori er -0,59), social infrastruktur (-0,24) og 
transport (-0,23). På miljø- og energiområdet er korrelationskoefficienten 
positiv, hvilket tyder på, at store udgifter på miljø- og energiområdet kan knyttes 
direkte til energibesparende foranstaltninger og miljøbeskyttelse, og at de kan være 
store, selv når der er en god forsyning. 

 
I denne forbindelse er der en stærk forbindelse mellem leveringen af 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse og gennemførelsen af målene 
for samhørighedspolitikken: 
 
 Strukturfondene, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og navnlig 

Samhørighedsfonden finansierer på grundlag af deres brede interventionsområder 
vigtige infrastrukturer, der sikrer leveringen af tjenesteydelser af almen 
(økonomisk) interesse. EFRU yder støtte til bygning og modernisering af veje, broer, 
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kloakker, fabrikker, erhvervscentre, forskerparker og turistfaciliteter. EFRU yder 
også støtte til investering i uddannelse og sundhed, foranstaltninger vedrørende 
forskning og udvikling (F&U) og miljøinvesteringer. Samhørighedsfonden finansierer 
op til 85 % af de støtteberettigede udgifter til større projekter vedrørende miljø- og 
transportinfrastruktur. De forventede resultater af sådanne interventioner er øget 
dækning af befolkningen samt bedre kvalitet og større effektivitet. 

 Samtidig mindsker leveringen af tjenesteydelser af almen (økonomisk) 
interesse forskellene mellem regionerne og styrker den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed. Bidraget fra tjenesteydelser af almen 
(økonomisk) interesse til fremme af social og territorial samhørighed kan ses på 
flere niveauer: 

 Den territoriale samhørighed styrkes, hvis adgangen til effektive 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse af høj kvalitet sikres i alle EU-
regionerne, herunder byområder og fjerntliggende og tyndt befolkede 
områder. Tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse er 
struktureringselementer i forbindelse med fysisk planlægning, først og 
fremmest med hensyn til levering af regelmæssige og kontinuerlige tjenester i 
landdistrikter, fjerntliggende områder, randområder og øområder. 

 Den sociale samhørighed sikres, hvis mennesker ikke forskelsbehandles i 
forbindelse med udøvelsen af deres grundlæggende rettigheder og friheder på 
grundlag af deres sociale forhold. Lige adgang til tjenesteydelser af almen 
(økonomisk) interesse er en forudsætning for social samhørighed. 

 
Anbefalinger og konklusioner 

 Tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse er en væsentlig faktor for at nå 
målene om social og territorial/regional samhørighed i EU, og de kan bidrage til at 
fremme EU's tiltrækningskraft og konkurrenceevne i den globaliserede økonomi, 
samtidig med at EU-borgernes udøvelse af grundlæggende rettigheder og friheder 
garanteres. Forsyningsniveauerne er uensartede inden for sektorerne for 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse og EU-medlemsstaterne og -
regionerne, hvad angår distribution, tilgængelighed, kvalitet og effektivitet. Det er 
vigtigt at investere i infrastruktur til tjenesteydelser af almen (økonomisk) 
interesse med henblik på at sikre alle borgere universel adgang, uanset regionale 
eller personlige egenskaber. 

 
I denne forbindelse er strukturfondene et centralt element med hensyn til at 
skaffe områder og sektorer, der halter bagefter, flere og bedre tjenesteydelser af 
almen interesse. Grænseoverskridende samarbejdsprogrammer bør også 
fremmes, særlig med hensyn til oprettelse af transnationale transport-, 
kommunikations- og energinet. Det fremgår af programperioden 2000-2006, at kun 
30 % af EFRU-støtten til grænseoverskridende samarbejdsinitiativer bevilges til 
sektorer for tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse. Blandt disse dominerer 
transport- og telekommunikationssektoren, og de modtager de største andele. Disse 
tal kan skyldes den komplekse struktur i leveringen af grænseoverskridende 
tjenesteydelser sammenlignet med leveringsprogrammerne for 
standardtjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse. Grænseoverskridende 
samarbejde kan imidlertid være en vigtig mulighed for at levere tjenesteydelser 
mellem regioner og lande, og samtidig fremme mobiliteten, mindske udgifterne i 
forbindelse med trafikbelastning, tilvejebringe bedre telekommunikations- og 
energitjenester og skabe en positiv afsmittende virkning ved at gøre 
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tjenesteydelserne interoperable på tværs af regionerne. Der bør tilskyndes til 
målrettet strukturfondsinvestering i infrastruktur til levering og udveksling af 
tjenesteydelser, da det kan medvirke til at overvinde de juridiske, finansielle, 
tekniske, økonomiske og institutionelle hindringer for gennemførelsen af 
grænseoverskridende samarbejdsinitiativer. 

 
 Niveauet for leveringen af tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse bør 

imidlertid ikke være det eneste mål. Selv om universel adgang er afgørende, er 
rimelige priser og kvalitet også vigtigt. Når den grundlæggende infrastruktur til 
en tjenesteydelse er tilvejebragt, eventuelt finansieret gennem strukturfondene, 
skal der findes en balance mellem tjenesteyderens finansielle bæredygtighed og 
rimelige priser til brugerne. Der bør indføres særlige ordninger, som. f.eks. 
prisdifferentieringsordninger og skattemæssige instrumenter i form af krydssubsidier 
og afgifter. Der skal også tages højde for tjenesteydelsens kvalitet, og 
tjenesteyderne skal overholde retningslinjer og direktiver, der fastsætter standarder 
og minimumskrav til kvaliteten. Vedrørende sidstnævnte kan europæiske og 
nationale politikker spille en væsentlig rolle ved at etablere en fælles og 
veldefineret, juridisk og institutionel ramme for leveringen af tjenesteydelser af 
almen (økonomisk) interesse. 

 
 Endelig ville en række klare juridiske og institutionelle initiativer, set ud fra et 

juridisk og organisatorisk synspunkt, være til fordel for leveringsmåderne og de 
væsentligste aktører. Nye leveringsmåder, som bevæger sig væk fra staten som den 
eneste leverandør af tjenesteydelser af almen interesse, nødvendiggør en ny 
forvaltning og nye lovgivningsmæssige rammer, som er fælles for hele EU, med 
henblik på at fremme integrationen i levering og udveksling af tjenesteydelser. På 
grundlag af de nye leveringsmåder, som f.eks. koncessioner, leasing og offentlig-
private partnerskaber, er kravet om samfinansiering fra strukturfondene en vigtig 
succesfaktor. 

 
For at opfylde det enkelte EU-lands og den enkelte EU-regions særlige 
behov skal de lokale myndigheder sørge for omhyggeligt at omsætte den 
fælles EU-ramme til specifikke nationale og regionale ordninger, som kan 
medvirke til at nå dette mål. Regionerne og de lokale myndigheder spiller en 
central rolle med hensyn til at levere grundlæggende tjenesteydelser af almen 
interesse, og lokale forhold og behov bør danne grundlag for en effektiv 
politikformulering. 
 
I henhold til subsidiaritetsprincippet har medlemsstaterne beføjelse til at fastlægge, 
organisere og finansiere tjenesteydelser af almen interesse i forhold til deres egne 
traditioner og behov, mens EU udstikker fælles principper for tilgængelighed, 
rimelige priser, sikkerhed, kvalitet og beskyttelse. Medlemsstaterne bør støtte 
landsdækkende projekter og rammebetingelser og bør også udvikle en strategisk 
tilgang til leveringen af tjenesteydelser og sikre, at de er rimelige i pris. 
 
Til forskel fra rent kommercielle tjenesteydelser kan finansieringen af leveringen af 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse normalt ikke udelukkende dækkes 
af markedsmekanismer, og der er behov for supplerende ordninger. Sådanne 
ordninger, som omfatter koordination mellem forskellige myndigheder og flere mål 
for den offentlige politik, og som er tæt knyttet til leveringen af tjenesteydelser af 
almen (økonomisk) interesse, forvaltes primært på medlemsstatsniveau eller endog 
på regionalt/lokalt niveau. Dette er et resultat af anvendelsen af 
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subsidiaritetsprincippet. 
 
I denne forbindelse bør der tages hensyn til forskelligartetheden i tjenesteydelserne 
af almen interesse og borgernes, brugernes og forbrugernes forskellige behov og 
præferencer, der skyldes forskellige økonomiske, sociale, geografiske, kulturelle og 
fysiske situationer. Der bør tages behørigt hensyn til den forskelligartethed, der 
kendetegner denne form for tjenesteydelser, og de forhold, under hvilke de leveres, 
tjenesteydernes karakteristika og den nødvendige fleksibilitet med henblik på at 
tilpasse tjenesteydelserne til de forskellige behov. 

 
 Den væsentligste politiske virkning angår den omstændighed, at det i en 

sammenhæng med flerniveaustyring for at sikre en reel subsidiaritet og 
koordination mellem parterne er vigtigt med en fælles ledelse (som kunne varetages 
af de centrale, regionale eller lokale myndigheder), der er i stand til at kanalisere de 
forskellige involverede interesser hen imod et fælles mål og tilpasse dem. Dette 
aspekt er en væsentlig betingelse for, at samhørighedspolitikken og leveringen af 
tjenesteydelser af almen (økonomisk) interesse kan fungere effektivt, særlig når der 
tages højde for grænseoverskridende samarbejdsprogrammer. Uanset 
sektoren, de territoriale karakteristika og finansieringsmåden gør en klar politisk 
ledelse og stærke retningslinjer det muligt at udvikle projekter på en 
sammenhængende måde og at følge en stram tidsplan. Ellers kunne der opstå en 
negativ virkning, hvor flerniveaustyringen kan ende med at hæmme gennemførelsen 
af projektmålene ved at lamme beslutningsprocessen. Det kan i denne forbindelse 
gøre en forskel på et sådant strategisk område, at de lokale myndigheder optræder 
som en "offentlig iværksætter", der har et grundigt overblik over de lokale behov, er 
i stand til at udvikle en strategisk vision, der bidrager til at finde en løsning på 
flaskehalse, at finansiere og katalysere de relevante ressourcer og kapaciteten til at 
styre risici og derved udløse kreative løsninger, der tilpasses skiftende behov. 

 


