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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
Käesolevas uuringus esitatakse Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjonile kriitiline ja 
kõikehõlmav arutelu struktuurifondide vaheliste seoste ja üldhuviteenuste ning üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise kohta. Täpsemalt on selles toodud üldist 
(majandus)huvi pakkuvate teenuste põhimõtete, traditsioonide, õigusraamistike ja 
osutamise taseme võrdlev analüüs 27 liikmesriigi kohta. Arutelu põhineb suurel hulgal 
läbivaadatud teadus-, õigus- ja poliitika alasel kirjandusel ning teenuste osutamise ja 
rahastamise põhinäitajate kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsil. 
 
Alljärgnevalt esitatakse peamiste tulemuste ja soovituste kriitiline ülevaade. 
 
Teemad 

 Üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste mõiste hõlmab mitmeid 
üldhuviteenuseid ja annab alust erinevateks määratlusteks ja piiritlusteks vastavalt 
mitmekesistele riiklikele, kultuurilistele ja õigustraditsioonidele. Vaatamata 
muutustele, mille mõiste on läbi teinud, ja sellest arusaamist mõjutavate riiklike 
traditsioonide ja tavade erinevustele põhineb kõnealune põhimõte ühistel 
väärtustel ja eesmärkidel ja hõlmab kõiki kollektiivsete huvide loogikast 
tulenevaid teenuseid. Kollektiivsed huvid nõuavad kõigi jaoks üldist 
kättesaadavust (sotsiaalne, ruumiline ja rahaline), teenuse järjepidevuse 
tagatist ja osutatavate teenuste teatavat kvaliteedistandardit, samuti 
kasutajate huvidega arvestamist ja tarbijakaitset, samuti taskukohasust. 

 Üldist (majandus)huvi pakkuvad teenused on seotud paljude erinevate sektorite 
ja teenuste tüüpidega, mida võib liigitada kommunaalvõrkudeks, avaliku halduse 
teenusteks, mis hõlmavad kohustuslikku sotsiaalkaitset, hariduseks, tervishoiu- ja 
sotsiaalteenusteks, sotsiaalkultuurilisteks teenusteks. Need hõlmavad tavaliselt 
turgude ulatusest välja jäävaid teenuseid (nt kohustuslik haridus, 
sotsiaalkaitse), riigi kohustusi (nt julgeolek ja õiguskaitse) ja üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid (nt energia ja sidevõrgud). Tuleb aru saada, et üldist 
(majandus)huvi pakkuvaid teenuseid ei saa samastada halvemas olukorras olevatele 
valdkondadele või elanikerühmadele pakutavate jääkteenustega, vaid need teenivad 
kõiki kodanikke ja ettevõtteid, kes aitavad tagada põhiõiguste teostamist ja 
juurdepääsu olulistele teenustele, edendades sotsiaalset ühtekuuluvust ja heaolu. 
Nende majanduslikku olemust seostatakse tavaliselt turuhäiretega, näiteks teenuse 
kollektiivne iseloom, mastaabisäästu olemasolu, loomulike monopolide esinemine, 
välismõjude või teabe asümmeetria olemasolu. Sellel põhjusel kehtestavad 
ametiasutused konkreetsed avalike teenuste kohustused, mis tagavad samuti üldist 
(majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamise taskukohase hinnaga ja nende 
teenuste kõrge kvaliteedi. 
Selleks et jõuda praktilisema arusaamiseni tegevustest, mida üldist (majandus)huvi 
pakkuvad teenused katavad, koostati Euroopa Tööandjate ja Ettevõtete Keskuse 
uurimuses „Avalike teenuste kaardistamine“ esialgne loetelu ligikaudu 
25 tegevusest, aluseks võeti EÜ määrused nr 438/2001 ja 1828/2006, mõlemas 
viidatakse aluslepingule, teisese õiguse aktidele või teatisele või Euroopa Kohtu 
lahenditele. Mitmetes liikmesriikides käsitletakse teisi tegevusi avalikku valdkonda, 
eelkõige kohalikule tasandile kuuluvana. Tugeva kohaliku autonoomiaga riikides 
võivad teenused olla väga mitmesugused. 

Seetõttu võib üldist (majandus)huvi pakkuvateks teenusteks lugeda mitmeid 
tegevusi ja need teenused katavad mitmeid eri sektoreid, näiteks 
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 kommunaalvõrgud: telekommunikatsioon ja IKT, postiteenused, energia, 
transport, infrastruktuur, tänavavalgustus, veevarustus ja kanalisatsioon, 
jäätmete kogumine ja käitlemine, tänavapuhastus; 

 avaliku halduse teenused: kohustuslik sotsiaalkaitse; 
 haridus: lasteaiad, alg-, kesk- ja kõrgharidus, kutseharidus; 
 tervishoiu- ja sotsiaalteenused: haiglad, ambulatoorsed 

tervishoiuteenused ja kiirabiteenused, täiendav sotsiaalkaitse, laste hooldus- 
ja tugiteenused (sealhulgas lastesõimed), eakate hooldus, puuetega inimeste 
hooldus ja kaitse, hooldaja asendamise teenus, tugiteenused pikaajalistele 
töötutele; 

 sport ja vaba aeg: ujulad, spordikeskused, vesiravilad; 
 sotsiaalkultuurilised teenused: teatrid, spordi- ja muusikasaalid, näituse- 

ja konverentsisaalid, muusika- ja lavakunstikoolid, muuseumid, monumendid 
ja raamatukogud; 

 muud üldhuviteenused ja soodustused: sotsiaalmajutus, puuetega 
inimestele kohandatud elamispinnad, tuletõrje, finantsteenused, kalmistud, 
krematooriumid ja matuseteenused. 
 

 Üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste tähtsus Euroopa Liidu (EL) poliitilises 
debatis tuleneb kaalutlusest, et tegemist on Euroopa ühiskonnamudeli keskse 
aspektiga, mis edendab Euroopa väärtusi, soodustab sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust ning tagab põhivabaduste kasutamise. Üldist 
(majandus)huvi pakkuvad teenused moodustavad ühtekuuluvusteguri seoses 
võrdsete, taskukohaste ja universaalsete teenuste osutamisega kõikidele kodanikele 
olenemata nende majanduslikust, sotsiaalsest või geograafilisest olukorrast. 
Kõnealust aspekti tunnustatakse ametlikult Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) 
artiklis 14, milles kehtestatakse liikmesriikide ja ELi positiivne kohustus tagada 
kooskõlas nende vastavate pädevustega, et üldist (majandus)huvi pakkuvad 
teenused toimivad nende täitmisele suunatud põhimõtetel ja tingimustel. Lissaboni 
lepingule lisatud üldhuviteenuste protokolliga tunnustatakse üldhuviteenuseid ja 
nende osa sotsiaalses ja territoriaalses ühtekuuluvuses. Kokkuvõttes edendavad 
üldist (majandus)huvi pakkuvad teenused sotsiaalset ühtekuuluvust (tagades 
kõikidele kodanikele juurdepääsu kvaliteetsetele ja taskukohastele põhiteenustele), 
territoriaalset ühtekuuluvust (osutades üldhuviteenuseid kõikides valdkondades, 
olenemata nende geograafiliselt või majanduslikult kõrvalisest asukohast või 
isolatsioonist) ja aitavad tagada selle, et ka tegelikult kasutatakse põhivabadusi, mis 
on vajalikud täiel määral Euroopa ühiskonna elus osalemiseks. 

 Arvestades üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste olulisust sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisel, on viimase 20 aasta jooksul saanud tõuke 
kogu ELi haarav debatt ja seda on veelgi hoogustanud üldhuviteenuste 
roheline ja valge raamat, milles keskenduti peamiselt võrkudel põhinevatele 
majandusharudele. 2006. aastal võeti vastu teatis üldist huvi pakkuvate sotsiaalsete 
teenuste kohta. Lissaboni lepinguga anti õiguslik jõud põhiõiguste hartale ja koostati 
üldhuviteenuseid käsitlev lisa, rõhutades veelgi üldist (majandus)huvi pakkuvate 
teenuste olulisust ELis. Kõnealused dokumendid ja teenuste direktiivis tõstatatud 
küsimused on õhutanud hiljutisi arutelusid üldist (majandus)huvi pakkuvate 
teenuste määratluse, ulatuse, osutamise, korralduse ja rahastamise teemal ELis.  
Teenuste direktiivi rakendamisel ja vajalike riiklike õigusaktide ja menetluste 
kohandamisel liikmesriikides on tekkinud mõningane viivitus: 20 liikmesriiki on 
tänaseks horisontaalsed õigusaktid vastu võtnud, 5 liikmesriigis (Austria, Küpros, 
Iirimaa, Luksemburg ja Portugal) on käimas veel arutelud, samal ajal kui 
Prantsusmaa ja Saksamaa valisid võimaluse lisada üldpõhimõtted mitmetesse 
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aktidesse (Saksamaal on töö peaaegu lõpule viidud ja Prantsusmaal töö veel käib). 
Kehtivate seaduste kohandamine on siiski keerukam ja ainult 12 liikmesriiki on 
teada andnud muudatuste lõpuleviimisest.  
Hindamist vajavad veel tagajärjed, mida toovad kaasa arvukad ELi eeskirjad, milles 
käsitletakse üldist (majandus)huvi pakkuvaid teenuseid otseselt või kaudselt nende 
korraldus- ja rahastamisviiside alusel. Debatt on seetõttu veel pooleli ja 2010. aastal 
vajavad veel arutamist mitmed õiguslikud ja korralduslikud küsimused, 
sõlmpunktiks on üldhuviteenuste horisontaalne või ristsuunaline raamseadus ja 
piiriülese osutamise ja koostöö tähtsus. 
 

Tõendid 
 

 Üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste olemasolu ja osutamine ELi riikides ning 
piirkondades on väga erinev ja see on keskne tegur üldhuviteenuste osutamise ja 
rahastamise tulevikku käsitlevas debatis. Üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste 
osutamisele on nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil iseloomulikud 
märkimisväärsed erinevused kvantiteedi ja kvaliteedi osas. Analüüsides olukorda 
erinevates eelnevalt määratletud üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste 
sektorites, on selge, et kõige suurem mahajäämus üldist (majandus)huvi pakkuvate 
teenuste osutamisel ja teenuste kvaliteedis esineb EL 12 riikides ning 
maapiirkondades ja äärepoolsetes piirkondades. Kui kaaluda üldist (majandus)huvi 
pakkuvate teenuste koondnäitajat, mis koosneb kõikidest olulistest sektoritest, leiab 
see tulemus kinnitamist ja tõestamist. Teenuste osutamine ja kvaliteet on kõige 
kõrgemal tasemel Skandinaavias ja Põhjamaades ning kui arvesse võtta 
piirkondlikku jaotust, siis EL 15 riikide pealinnapiirkondades. 

 
 Telekommunikatsioonisektor, mis on teadmistepõhise majanduse põhimootor, 

esindab keskset teenust, mis võib aidata vähendada erinevusi ELi arenenud ja 
vähem arenenud piirkondade vahel. Kõige suurem tasakaalustamatus on seotud 
EL 12 riikidega, kus näiteks lairibaga kaetuse määrad on allpool ELi keskmist, 
lairibale on juurdepääs 13% elanikest. Poolas, Slovakkias ja Bulgaarias on 
lairibaühendus vähem kui viiel elanikul iga 100 elaniku kohta. Sotsiaalteenuste ja 
infrastruktuuri osas võib märgata, et EL 12 ja EL 15 riikide mudelid on erinevad, 
näiteks mis puudutab haiglavoodite arvu (2006. aastal olid Saksamaa, Austria, 
Tšehhi Vabariik, Ungari, Leedu, Läti ja Soome selles osas kõige paremini varustatud, 
samal ajal kui Ühendkuningriigis ja Lõuna-Euroopa riikides, näiteks Portugalis, 
Hispaanias, Itaalias ja Kreekas oli tervishoiuasutuste arv elanike kohta madal ja 
piirkondlikud erinevused kõrgemad) või seoses koolieelsete lasteasutustega, kus 
vahe liikmesriigiti on väga suur, aga mitte vanade ja uute liikmesriikide vahel. Kui 
selle asemel vaadata rahuldamata meditsiinilisi vajadusi, siis on EL 12 riikidele 
iseloomulik kõrgemad tervishoiukulud, pikemad ooteajad ja raskused kõige 
lähematesse tervishoiuasutustesse jõudmisel. Keskkonda ja energiasektorit 
vaadeldes on veevarustus liikmesriikides erinev, EL 12 riikidele on iseloomulik, et 
ühisveevärgiga on ühendatud väiksem arv elanikke (Rumeenias on ainult ligikaudu 
50% kodanikest juurdepääs ühisveevärgile). Jäätmekäitluse osas tuleks 
parandada Küprose, Tšehhi Vabariigi, Läti ja Leedu jäätmekäitluse alast suutlikkust, 
mis 2006. aastal jäi ELi keskmisest kaugele maha (käideldi 0,68 tonni jäätmeid 
inimese kohta). Transpordisektoris püsivad suured erinevused maanteede ja 
elektriraudteevõrgu pikkuse ja kvaliteedi osas, mahajäämus on rohkem ilmne 
EL 12 riikides. Idapoolsetes riikides on maanteede areng koondunud peamiselt 
pealinnade ja teiste suuremate linnastunud keskuste ümber, samal ajal kui 
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äärepoolseid piirkondi iseloomustab teede halb ligipääsetavus. Raudteevõrgud on 
EL 12 riikides olemas, kuid koosnevad põhiliselt üherööpmelistest ja/või 
elektrifitseerimata liinidest, mis sõiduaegasid oluliselt pikendab. 

 
 Arvestades erinevusi üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamisel 

territoriaalsel ja sektoripõhisel tasandil, on iseenesestmõistetav analüüsida 
struktuurifondide osa erinevuste kaotamisel hästi varustatud rahvaste ning 
täiendavaid investeeringuid vajavate piirkondade ja alade vahel. Programmiperioodil 
2007-2013 investeerib Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 
põhiinfrastruktuuridesse 170 miljardit eurot ja ühtekuuluvusfond 70 miljardit eurot, 
40% sellest läheb transpordi- ja keskkonnasektorisse, ülejäänu jagatakse 
telekommunikatsiooni, energia- ja sotsiaalse infrastruktuuri vahel. EL 12 
liikmesriigid on kõnealustest kaalukatest investeeringutest põhilised kasusaajad.  
Kvalitatiivne ja kvantitatiivne statistiline analüüs tõendab, et teenuste osutamise 
näitajate ja struktuurifondide kulutuste vahel on negatiivne seos, mis tähendab, et 
vahendid suunatakse tõepoolest neid vajavatesse valdkondadesse ja sektoritesse. 
Struktuurifondid aitavad seega kaasa sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
saavutamisele seoses üldist (majandus)huvi pakkuvate teenustega. Kui vaadelda 
struktuurifondide kogukulutusi üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste sektorites, 
on korrelatsioonikordaja üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamise 
üldnäitajaga negatiivne (võrdub -0,57), mis näitab, et ELi riigid kalduvad kasutama 
struktuurifonde, kui teenustega varustatuse tase on madal. Struktuurifondid aitavad 
seega kaasa üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste mahu suurendamisele ja 
kvaliteedi parandamisele mahajäänud sektorites ja see tundub eriti tõene olevat 
telekommunikatsioonisektoris (korrelatsioonikordaja struktuurifondide 
kulutustega selles kategoorias -0,59), sotsiaalse infrastruktuuri (-0,24) ja 
transpordi osas (-0,23). Keskkonna- ja energiasektoris on kordaja positiivne, 
mis näitab, et suured kulutused energia- ja keskkonnasektoris võivad olla otseselt 
seotud energiasäästumeetmete ja keskkonnakaitsega ning võivad olla suured ka 
siis, kui teenuste osutamise tase on hea. 

 
Sellest seisukohast lähtudes on üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste 
osutamise ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamise vahel tugev seos: 
 
 Struktuurifondidest, Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja eelkõige 

ühtekuuluvusfondist rahastatakse tänu nende laialdastele sekkumisvaldkondadele 
olulisi infrastruktuure, et tagada üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste 
osutamine. ERFi vahenditest rahastatakse uute teede, sildade, kollektorite, tehaste, 
äri- ja teadusparkide ning turismirajatiste ehitamist ja ajakohastamist. ERFi abil on 
võimalik toetada ka investeeringuid haridusse ja tervishoidu, teadus- ja 
arendustegevuse meetmetesse ja keskkonnaga seotud investeeringuid. 
Ühtekuuluvusfondist rahastatakse kuni 85% suurte projektide, sealhulgas 
keskkonna ja transpordi infrastruktuuri abikõlblikest kuludest. Kõnealuste 
sekkumiste oodatavaks tulemuseks on kättesaadavuse parandamine elanike 
jaoks, parem kvaliteet ja suurem tõhusus. 

 Samal ajal vähendab üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamine 
piirkondade vahelisi erinevusi ja tugevdab majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust. Üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste panust 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamisse võib täheldada mitmel 
tasandil: 

 territoriaalne ühtekuuluvus suureneb, kui juurdepääs kvaliteetsetele ja 
tõhusatele üldist (majandus)huvi pakkuvatele teenustele tagatakse kõikidel 
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ELi territooriumidel, sealhulgas linnad, äärepoolsed piirkonnad, kõrvalised ja 
väheasustatud territooriumid. Üldist (majandus)huvi pakkuvad teenused on 
struktureerivad elemendid asulaplaneerimisel, esmajoones korrapäraste ja 
järjepidevate teenuste osutamisel maapiirkondades, isoleeritud, äärepoolsetes 
ja saarepiirkondades; 

 sotsiaalne ühtekuuluvus on tagatud, kui inimesi ei diskrimineerita 
põhiõiguste ja –vabaduste kasutamisel nende sotsiaalse olukorra alusel. 
Sotsiaalse ühtekuuluvuse eeltingimuseks on üldist (majandus)huvi pakkuvate 
teenuste võrdne kättesaadavus. 

 
Soovitused ja järeldused 

 Üldist (majandus)huvi pakkuvad teenused on ELi sotsiaalse ja 
territoriaalse/piirkondliku ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamise oluline koostisosa 
ja võivad kaasa aidata kogu ELi atraktiivsuse ja konkurentsivõime edendamisele 
globaliseerunud majanduses, tagades samal ajal ELi kodanikele põhiõiguste ja –
vabaduste kasutamise. Teenuste osutamise, kättesaadavuse, kvaliteedi ja tõhususe 
tase on üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste sektorite ning ELi riikide ja 
piirkondade lõikes ebaühtlane. Selleks et tagada üldine juurdepääs kõikidele 
kodanikele, olenemata territoriaalsetest või isiklikest omadustest, on üldist 
(majandus)huvi pakkuvate teenuste infrastruktuuri investeerimine 
erinevates sektorites äärmiselt oluline. 

 
Siinkohal on keskseks elemendiks struktuurifondid, mis varustavad 
mahajäänud valdkondasid ja sektoreid suurema arvu ja paremate 
üldhuviteenustega. Julgustada tuleks ka piiriülese koostöö programme, eeskätt 
seoses riikidevaheliste transpordi-, side- ja energiavõrkude loomisega. Praegu 
näitavad programmiperioodi 2000–2006 tõendid, et ainult 30% piiriülese koostöö 
algatusele eraldatud ERFi vahenditest on suunatud üldist (majandus)huvi pakkuvate 
teenuste sektoritesse. Nende hulgas on ülekaalus ja saavad kõige suurema osa 
transpordi- ja telekommunikatsioonisektor. Selliste näitajate põhjuseks võib olla 
piiriüleste teenuste osutamise keerukas struktuur võrreldes standardsete üldist 
(majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamise programmidega. Piiriülene koostöö 
võib aga olla tähtis teenuste osutamise võimalus piirkondade ja riikide vahel, mis 
julgustab liikuvust, vähendab ummikute kulusid, tagab paremad 
telekommunikatsiooni- ja energiateenused ja loob positiivse ülekandemõju teenuste 
koostalitluse kaudu piirkondades. Julgustada tuleks struktuurifondide suunatud 
investeeringuid teenuste osutamise infrastruktuuri, sest see võib aidata ületada 
õiguslikke, finants-, tehnilisi, majanduslikke ja institutsionaalseid tõkkeid piiriülese 
koostöö algatuste rakendamisel. 

 
 Üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamise tase ei tohiks siiski jääda 

ainukeseks eesmärgiks. Üldine kättesaadavus on küll ülimalt oluline, aga üliolulised 
on ka taskukohasuse ja kvaliteedi küsimused. Pärast teenuse põhiinfrastruktuuri 
loomist – võib-olla struktuurifondidest tehtud investeeringute abil – tuleb leida 
tasakaal teenuse osutaja finantsilise jätkusuutlikkuse ja kasutajate jaoks 
taskukohaste tariifide vahel. Kehtestada tuleb konkreetne kord, näiteks 
hinnaerinevuste süsteemid, finantsvahendid ristsubsiidiumide ja maksude vormis. 
Arvesse tuleb võtta ka teenuse kvaliteeti ning teenuste osutajad peavad järgima 
suuniseid ja direktiive, milles on sätestatud standardid ja minimaalsed 
kvaliteedinõuded. Seoses viimati nimetatud teemaga võivad keskset osa etendada 
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Poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Euroopa ja riikide poliitikad, kehtestades üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste 
osutamiseks ühtse ja hästi määratletud õigus- ja institutsionaalse raamistiku. 

 
 Õiguslikust ja korralduslikust seisukohast oleks teenuste osutamise viiside ja 

peamiste kaasatud osalejate jaoks abiks õigusloomega seotud ja institutsionaalsete 
algatuste selge kogumik. Uued teenuse osutamise viisid, mis eemalduvad riigist kui 
ainukesest üldhuviteenuste osutajast, nõuavad kogu ELis ühist uut juhtimist ja 
regulatiivseid sätteid, et julgustada teenuste osutamise integratsiooni. Võttes 
arvesse uusi teenuste osutamise viise, näiteks kontsessioonid, rent ning avaliku ja 
erasektori partnerlus, tundub struktuurifondidepoolse kaasrahastamise nõue keskse 
edutegurina. 

 
ELi kõikide rahvaste ja piirkondade konkreetsete vajaduste rahuldamiseks 
peavad kohalikud asutused tegelema väga hoolikalt ELi ühise raamistiku 
kujundamisega konkreetsete riiklike ja piirkondlike eeskirjade kogumikeks, 
mis võivad aidata kõnealust eesmärki saavutada. Piirkondadel ja kohalikel 
omavalitsustel on keskne osa põhiliste üldhuviteenuste osutamisel ja tõhus 
poliitikakujundamine peab esmajoones lähtuma kohalikest tingimustest ja 
vajadustest. 
 
Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele on liikmesriikidel õigus määratleda, korraldada 
ja rahastada üldhuviteenuseid sõltuvalt oma traditsioonidest ja nõudmistest, samal 
ajal kui EL piiritleb kättesaadavuse, taskukohasuse, ohutuse, kvaliteedi ja kaitse 
ühised põhimõtted. Liikmesriigid peaksid toetama kogu riiki hõlmavaid projekte ja 
raamtingimusi ja vastutama strateegilise lähenemisviisi väljatöötamise eest 
teenuste osutamisele ja tagama nende taskukohasuse. 
 
Erinevalt puhtalt kaubanduslikest teenustest ei ole üldist (majandus)huvi pakkuvate 
teenuste rahastamist üldjuhul võimalik katta ainult turumehhanismidega ja vaja 
läheb täiendavaid süsteeme. Kõnealuseid süsteeme iseloomustab kooskõlastamine 
erinevate asutuste ja mitmete riikliku poliitika eesmärkide vahel ja need on 
olemuslikult seotud üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamisega ning 
nendega tegeletakse põhiliselt liikmesriigi tasandil või isegi piirkondlikul/kohalikul 
tasandil. See tuleneb subsidiaarsuse põhimõtte rakendamisest. 
 
Sellega seoses tuleks austada erinevusi üldhuviteenuste vahel ning kodanike, 
kasutajate ja tarbijate erinevaid vajadusi ja eelistusi, mis tulenevad erinevatest 
majanduslikest, sotsiaalsetest, geograafilistest, kultuurilistest ja füüsilistest 
tingimustest. Nõuetekohaselt tuleks arvesse võtta kõnealustele teenustele 
iseloomulikku mitmekesisust, nende osutamise tingimusi, osutajate omadusi ja 
paindlikkust, mis on vajalik teenuste kohandamiseks erinevate vajadustega. 

 
 Keskne poliitiline mõju on seotud asjaoluga, et mitmetasandilise juhtimise 

taustal on tõhusa subsidiaarsuse ja partnerite vahelise kooskõlastatuse tagamiseks 
äärmiselt oluline kindlakäeline juhtivüksus (kelleks võib olla kesk-, piirkondlik või 
kohalik valitsus), kes suudab erinevaid huve ühise eesmärgi nimel suunata ja 
kohandada. See aspekt on oluline tingimus ühtekuuluvuspoliitika tõhusaks 
toimimiseks ja üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamiseks, eriti kui 
võtta arvesse piiriülese koostöö programme. Sektorist, territoriaalsetest 
eripäradest ja rahastamisviisist olenemata võimaldavad selgepiiriline poliitiline 
juhtimine ja kindel suunitlus projektidel järjekindlalt areneda ja ranget ajakava 
järgida. Vastasel juhul võib tekkida kahjulik mõju ja mitmetasandiline juhtimine 
lõppeda projekti eesmärkide saavutamise takistamisega, halvates otsustusprotsessi. 
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Struktuurifondide vahelised seosed ja üldist (majandus)huvi pakkuvate teenuste osutamine ning piiriüleste 
teenuste osutamise potentsiaal 

____________________________________________________________________________________________ 
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Kõnealuses strateegilises valdkonnas võib tegeliku erinevuse kaasa tuua see, kui 
kohalik asutus võtab enda kanda n-ö avaliku ettevõtja rolli, kes suudab põhjalikult 
analüüsida kohalikke vajadusi, välja töötada strateegilise nägemuse kitsaskohtade 
ületamiseks, võimendada ja suurendada olulisi ressursse ja riskide ohjamise 
suutlikkust, käivitades kiiresti muutuvate vajadustega kohanduvad loomingulised 
lahendused. 

 


