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ÖSSZEFOGLALÁS 
Ez a tanulmány a strukturális alapok, valamint az általános érdekű és általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtása közötti viszonyról kínál kritikai és átfogó értekezést az 
Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága számára. Még pontosabban: 
összehasonlító elemzéssel szolgál a 27 tagállamban az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatos fogalmakról, hagyományokról, jogszabályi keretekről, 
valamint azok nyújtásának szintjéről. Az értekezés széleskörű akadémiai, szabályozási és 
szakpolitikai irodalmi áttekintésből, valamint a szolgáltatásnyújtás, a szállítás és a 
finanszírozás kulcsfontosságú mutatóinak minőségi és mennyiségi elemzéséből táplálkozik. 
 
Mindezt a főbb megállapítások és ajánlások kritikai áttekintése követi. 
 
Kérdések 

 Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások fogalma több közérdekű 
szolgáltatást foglal magában, valamint különféle fogalommeghatározásokat és 
kereteket eredményez a különféle nemzeti, kulturális és jogszabályi 
hagyományoktól függően.  A fogalmat illetően végbement átalakulások, valamint az 
annak felfogását érintő nemzeti hagyományokban és gyakorlatokban mutatkozó 
különbségek ellenére az említett fogalom közös értékek és célok összességén 
alapul, és a közös érdek logikájának megfelelő valamennyi szolgáltatást magában 
foglalja. Ez a közös érdek a következőket teszi szükségessé: egyetemes 
(társadalmi, térbeli és anyagi) hozzáférés mindenki számára, a szolgáltatás 
folytonosságának biztosítása, bizonyos fokú színvonal a szolgáltatott 
minőségben, valamint a felhasználók igényeire történő válaszadás és a 
fogyasztóvédelem, a megfizethetőséggel karöltve. 

 Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások számos különféle ágazathoz és 
szolgáltatási tipológiához kapcsolódnak, amelyek mind összevonhatók a 
közműhálózatban, illetve közigazgatási szolgáltatásokban, amelyek magukban 
foglalják a kötelező szociális védelmet, az oktatást, az egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokat, valamint a társadalmi–kulturális szolgáltatásokat. Ezek közé 
sorolhatók azon szolgáltatások, amelyek általában a piacok körén kívül 
helyezkednek el (pl. a kötelező oktatás, szociális védelem), az állami 
kötelezettségek (pl. biztonság és igazságszolgáltatás), valamint az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások (pl. energia és a távközlés). Meg kell értenünk, 
hogy az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásokat nem szabad a hátrányos 
helyzetű térségek vagy a társadalom hátrányos helyzetű tagjai részére nyújtott 
többletszolgáltatásokkal azonosítani, mivel azok minden polgár és vállalkozás 
szolgálatában állnak, és elősegítik az alapvető jogok gyakorlásának, valamint az 
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását – hozzájárulva a társadalmi 
kohézióhoz és a jóléthez.  Gazdasági jellegük rendszerint olyan piaci kudarcokkal áll 
összefüggésben, mint a szolgáltatás közös jellege, a méret- vagy célgazdaságosság 
megléte, a természetes monopóliumok kialakulása, valamint az externáliák vagy az 
információs aszimmetriák jelenléte. Ennélfogva egyes közszolgáltatási 
kötelezettségeket a hatóságok állapítanak meg, amelyek egyúttal azt is biztosítják, 
hogy az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásokat megfizethető áron és kiváló 
minőségben nyújtják. 
Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek jobb 
megértéséhez a Munkáltatók és Vállalkozások Európai Központja által készített, „A 
közszolgáltatások feltérképezéséről” szóló tanulmány keretében, valamint a  
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438/2001/EK és az 1828/2006/EK rendeletek alapján – amelyek egy szerződésre, 
másodlagos jogra, illetve közleményre, vagy az Európai Bíróság ítéleteire 
hivatkoznak – próbaképpen kidolgoztak egy nagyjából 25 tevékenységből álló 
jegyzéket. Több tagállamban más tevékenységekről vélték úgy, hogy azok – 
különösen helyi szinten – a közszolgáltatások körébe tartoznak. Az erőteljes helyi 
autonómiával rendelkező államokban előfordulhat, hogy a szolgáltatások köre igen 
tág. 

Ennélfogva számos tevékenységre tekinthetnek úgy, hogy az általános (gazdasági) 
érdekű szolgáltatásokat kínál, ezen szolgáltatások pedig kiterjednek különféle 
ágazatokra, mint például az alábbiakra: 

Közműhálózat: távközlés és IKT; postai szolgáltatások; energia; közlekedés; 
infrastruktúra; közvilágítás; ivóvízellátás és szennyvízhálózat; hulladékgyűjtés és –
kezelés; utcatisztítás. 
Közigazgatási szolgáltatások: kötelező szociális védelem. 
Oktatás: óvoda; alap-, közép- és felsőfokú oktatás; szakképzés. 
Egészségügyi és szociális szolgáltatások: kórházak; ambuláns egészségügyi 
szolgáltatások és mentőszolgálat; kiegészítő szociális védelem; gondozó és 
támogató szolgáltatások gyermekek részére (beleértve a bölcsődéket); 
idősgondozás; a fogyatékkal élők gondozása és védelme; átmeneti gondozás; segítő 
szolgáltatások a tartós munkanélküliek számára. 
Sport és szabadidő: uszodák; sportközpontok; gyógyfürdők. 
Társadalmi–kulturális szolgáltatások: színházak; sport- és zenetermek; kiállítási 
és konferenciatermek; zene- és színházakadémiák; múzeumok, emlékművek és 
könyvtárak. 
Egyéb általános érdekű szolgáltatások és közművek: szociális lakhatás; a 
fogyatékkal élők szükségleteihez igazított lakhatás; tűzoltóság; pénzügyi 
szolgáltatások; temetők, krematóriumok és temetkezési szolgáltatások. 

 
 Az Európai Unióban az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások jelentőségével 

kapcsolatos politikai vita azon megfontolásból ered, hogy ezek az európai társadalmi 
modell kulcsfontosságú aspektusát képezik, amelyek előmozdítják az európai 
értékeket, elősegítik a társadalmi és területi kohéziót, valamint garantálják 
az alapvető szabadságok gyakorlását. Az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatások kohéziós tényezőt jelentenek a polgárok részére biztosított 
egyenlő, megfizethető és egyetemes szolgáltatások összefüggésében, gazdasági, 
társadalmi vagy földrajzi helyzetüktől függetlenül.  Ezen vonatkozásukat az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 14. cikke formálisan is elismeri, amely 
cikk magában rejti a tagállamok és az EU tevőleges kötelezettségét – saját 
hatásköreikkel összhangban – annak biztosítására, hogy az általános (gazdasági) 
érdekű szolgáltatások a küldetésük teljesítését szolgáló elveknek és feltételeknek 
megfelelően működnek. Ezen túlmenően a Lisszaboni Szerződéshez csatolt, az 
általános érdekű szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyv elismeri az általános érdekű 
szolgáltatásokat, valamint az általuk a társadalmi és területi kohézióban betöltött 
szerepet. Végül pedig az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások elősegítik a 
társadalmi kohéziót (annak biztosítása révén, hogy valamennyi polgár hozzáféréssel 
rendelkezik jó minőségű és megfizethető alapvető szolgáltatásokhoz), a területi 
kohéziót (azáltal, hogy általános érdekű szolgáltatásokat nyújtanak minden terület 
számára, függetlenül attól, hogy földrajzi vagy gazdasági szempontból mennyire 
távoliak vagy elszigeteltek), valamint a támogatást, gondoskodva arról, hogy 
ténylegesen gyakorolhassák az alapvető szabadságokat, amelyek elengedhetetlenek 
az európai társadalom életében való teljes körű részvételhez. 
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 Tekintettel arra, hogy az általános érdekű (gazdasági) szolgáltatások jelentős 
szerepet játszanak a társadalmi és területi kohézió előmozdításában, az elmúlt 20 
évben fellendült az uniós szintű vita, amelyet főként a hálózatalapú iparágakra 
összpontosító, az általános érdekű szolgáltatásokról szóló zöld és fehér 
könyvek tovább fokoztak. 2006-ban elfogadtak egy, az általános érdekű szociális 
szolgáltatásokról szóló közleményt. A Lisszaboni Szerződés bevezette az Alapjogi 
Chartát, és általános érdekű szolgáltatásokról szóló mellékletet is tartalmaz, ily 
módon tovább hangsúlyozva az általános érdekű (gazdasági) szolgáltatások 
jelentőségét az EU-ban. Ezek a dokumentumok és a szolgáltatásokról szóló 
irányelvben felvetett kérdések a közelmúltban vitákat váltottak ki az általános 
érdekű (gazdasági) szolgáltatások fogalommeghatározásáról, hatóköréről, 
biztosításáról, szervezéséről és finanszírozásáról az EU-ban.  
A szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtásában, valamint a szükséges nemzeti 
jogszabályok és eljárások tagállamok általi kiigazításában akadt némi késlekedés: 
eddig 20 tagállam fogadott el horizontális jogszabályokat, 5 tagállamban (Ausztria, 
Ciprus, Írország, Luxemburg és Portugália) még folynak a megbeszélések, míg 
Franciaország és Németország úgy döntött, hogy az általános elveket több jogi 
aktusba is beépíti (ez a munka Németországban csaknem befejeződött, 
Franciaországban pedig még folyamatban van). A meglévő jogszabályok kiigazítása 
azonban összetettebb feladat, és mindössze 12 tagállam jelezte, hogy elvégezték 
ezen módosításokat.  
Továbbra is szükség van azon nagyszámú uniós szabályok következményeinek 
értékelésére, amelyek közvetlenül foglalkoznak az általános érdekű (gazdasági) 
szolgáltatásokkal, vagy közvetetten, azok szervezésén és finanszírozási módjain 
keresztül. Következésképpen a vita még nem zárult le, valamint több jogi és 
szervezési kérdés vár alaposabb megvitatásra 2010-ben, amelynek keretében 
lényeges elem az általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó horizontális vagy 
keresztirányú keretjogszabály, valamint a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és 
együttműködés fontossága. 
 

Bizonyításfelvétel 
 Az uniós országokban és régiókban jelentős eltérések tapasztalhatók az általános 

érdekű (gazdasági) szolgáltatások biztosítása és nyújtása között, ami 
kulcsfontosságú tényező a közérdekű szolgáltatások nyújtásának jövőjéről és 
finanszírozásáról folytatott vitában. Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások 
nyújtását – nemzeti és regionális szinten egyaránt – mennyiségi és minőségi 
szempontból is jelentős eltérések jellemzik. Az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatások korábban azonosított különféle ágazataiban fennálló helyzetet 
elemezve egyértelmű, hogy az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások 
nyújtásában és a szolgáltatások minőségében tapasztalható legnagyobb 
hiányosságok az EU-12 országaiban, valamint a vidéki és peremterületeken 
tapasztalhatók. Ezt a megállapítást megerősíti és alátámasztja az összes releváns 
ágazatot magában foglaló, az általános érdekű (gazdasági) szolgáltatásokra 
vonatkozó összesített mutató vizsgálata is.  A szolgáltatásnyújtás legmagasabb 
szintje és a szolgáltatások legjobb minősége a skandináv és az északi országokban 
tapasztalható, regionális bontásban pedig az EU-15 országainak fővárosi 
térségeiben. 

 
 A távközlési ágazat – mint a tudásalapú gazdaság legfőbb motorja – olyan 

kulcsfontosságú szolgáltatást képvisel, amely szintén segíthet az EU fejlett és 
kevésbé fejlett régiói közötti eltérések csökkentésében. A legszembetűnőbb 
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egyensúlyhiány az EU-12 országaihoz köthető, ahol például a szélessávú 
hozzáférés elterjedtségi aránya alacsonyabb az uniós átlagnál, miszerint a 
lakosság 13%-a rendelkezik szélessávú hozzáféréssel. Lengyelországban, 
Szlovákiában és Bulgáriában lényegében 100-ból kevesebb mint 5 lakos rendelkezik 
szélessávú hálózati kapcsolattal. A szociális szolgáltatások és infrastruktúrák 
tekintetében az EU-12 és az EU-15 országai körében ettől eltérő minta tapasztalható 
például a kórházi ágyak számát illetően (ahol Németország, Ausztria, Csehország, 
Magyarország, Litvánia, Lettország és Finnország szerepelt a legjobban ellátott 
országok között 2006-ban, míg az Egyesült Királyság és a dél-európai országok – 
például Portugália, Spanyolország, Olaszország és Görögország – esetében alacsony 
az egy lakosra jutó egészségügyi létesítmények száma, igen magas regionális szórás 
mellett), vagy az óvodai gyermekgondozást tekintve, ahol nagy az eltérés a 
tagállamok körében, azonban nem a régi és az új tagállamok között. Ugyanakkor 
ami a kielégítetlen orvosi szükségleteket illeti, az EU-12 országait az ellátások 
magasabb költsége, a hosszabb várakozási idő, valamint a legközelebbi ellátó 
létesítményekhez való hozzáféréssel kapcsolatos nehézségek jellemzik. A 
környezetvédelmi és energiaágazat tekintetében az ivóvízellátás 
tagállamonként eltérő: az EU-12 országait a közüzemi vízhálózatra kapcsolódó 
lakosság alacsonyabb aránya jellemzi (Romániában csupán a polgárok 50%-a 
rendelkezik közüzemi vízhálózathoz való hozzáféréssel). A hulladékkezelést 
illetően Ciprus, Csehország, Lettország és Litvánia hulladékkezelési kapacitását – 
amely 2006-ban jóval elmaradt az uniós átlagtól (0,68 tonna/fő kezelt hulladék) – 
javítani kell. A közlekedési ágazatban számos eltérés tapasztalható, amellett, 
hogy az EU-12 országaiban hangsúlyosabbak a különbségek az autópályák és az 
elektromos vasúthálózat hosszát és minőségét illetően. A keleti országokban az 
autópálya-fejlesztés főként a fővárosok és más nagyobb városközpontok köré 
összpontosul, míg a peremterületeket gyengébb közúti hozzáférés jellemzi. Az EU-
12 országaiban létezik vasúthálózat, de javarészt egypályás és/vagy nem 
elektromos vonalakból áll, ami jelentősen növeli az utazási időt.  

 
 Mivel az általános érdekű (gazdasági) szolgáltatások nyújtásában területi és ágazati 

szinten egyaránt eltérések tapasztalhatók, természetes annak elemzése, hogy a 
strukturális alapok milyen szerepet játszanak a jó ellátással rendelkező nemzetek 
és régiók, valamint a további beruházásokat igénylő térségek közötti eltérések 
áthidalásában. A 2007–2013 közötti programozási időszakban az ERFA 170 milliárd 
eurót, a Kohéziós Alap pedig 70 milliárd eurót fektet majd az alapvető 
infrastruktúrákba, aminek 40%-a a közlekedési és környezetvédelmi ágazatokra 
irányul, a fennmaradó összeg pedig a távközlés, az energia és a szociális 
infrastruktúrák között oszlik meg. Ezen nagyléptékű beruházás legnagyobb 
kedvezményezettjei az EU-12 tagállamai.   
A minőségi és mennyiségi szempontból elvégzett statisztikai elemzés bizonyítékot 
nyújt a szolgáltatási mutatók és a strukturális alapok kiadásai közötti negatív 
összefüggésre, ami azt jelenti, hogy az alapokat ténylegesen a rászoruló térségek és 
ágazatok felé kell irányítani. A strukturális alapok tehát az általános (gazdasági) 
érdekű szolgáltatások összefüggésében létfontosságúak a társadalmi és területi 
kohézió megvalósításához. Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó ágazatokban a strukturális alapok összkiadásának vizsgálatakor az 
általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások nyújtására vonatkozó összesített 
mutató korrelációs együtthatója negatív (és egyenlő -0,57-tel), ami azt jelzi, hogy 
az uniós országok hajlamosak akkor elkülöníteni strukturális alapokból származó 
forrásokat, amikor a szolgáltatásokkal való ellátottság alacsony. Következésképpen 
a strukturális alapok hozzájárulnak az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások 
biztosításának és minőségének fokozásához az elmaradottabb ágazatokban, ez 
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pedig a jelek szerint különösen igaz a távközlési ágazatra (a strukturális alapok 
kiadásainak korrelációs együtthatója ebben a kategóriában -0,59), a szociális 
infrastruktúrára (-0,24), valamint a közlekedésre (-0,23). A környezetvédelmi 
és energiaágazatban a korrelációs együttható pozitív, ami azt jelzi, hogy az 
energia- és környezetvédelmi ágazatban a kiadások magas aránya közvetlen 
kapcsolatban állhat az energia-megtakarítási és környezetvédelmi intézkedésekkel, 
és előfordulhat, hogy még akkor is magas, ha az ellátás jó. 

 
Ilyen szempontból szoros kapcsolat áll fenn az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatások nyújtása és a kohéziós politika célkitűzéseinek elérése között: 
 
 Mindenekelőtt a strukturális alapok, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és 

a Kohéziós Alap – széles beavatkozási területeiknek köszönhetően – finanszírozzák 
az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások biztosításához szükséges alapvető 
infrastruktúrákat. Az ERFA finanszírozza az új utak, hidak, csatornák, gyárak, üzleti 
parkok, tudományos parkok és turisztikai létesítmények építését és korszerűsítését. 
Az ERFA továbbá támogathatja az oktatásra és egészségügyre, a kutatással és 
fejlesztéssel (K+F) kapcsolatos intézkedésekre, valamint a környezetre irányuló 
beruházásokat. A Kohéziós Alap a környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrát 
érintő nagyobb projektek támogatható kiadásainak legfeljebb 85%-át finanszírozza. 
Az ilyen jellegű beavatkozások várt eredménye a lakosság körében a lefedettség 
növelése, valamint a jobb minőség és hatékonyság. 

 Ugyanakkor az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások nyújtása 
csökkenti a régiók közötti egyenlőtlenségeket, és erősíti a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót. Különösen az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatásoknak a társadalmi és területi kohézió előmozdításához való 
hozzájárulása figyelhető meg több szinten is: 

A területi kohézió erősödik, ha a jó minőségű és hatékony általános (gazdasági) 
érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférést az EU valamennyi területén 
biztosítják, ideértve a városi, a legkülső, a perem- és a ritkán lakott 
területeket is. Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások a város- és 
vidéktervezéssel kapcsolatos kérdések építőelemei, mindenekelőtt a 
rendszeres és folyamatos szolgáltatások nyújtása szempontjából a vidéki, 
elszigetelt, perem- és szigeti területeken; 

A társadalmi kohézió akkor biztosított, ha az emberek szociális körülményeik 
alapján nem szenvednek megkülönböztetést alapvető jogaik és szabadságaik 
gyakorlásában. Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés a társadalmi kohézió előfeltétele. 

 
Ajánlások és következtetések 

 Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások a társadalmi és területi/regionális 
kohézióhoz kapcsolódó célok elérésének alapvető eszközei az EU-ban, és 
elősegíthetik egy uniós szintű vonzerő, a globalizált gazdaságban pedig a 
versenyképesség előmozdítását, miközben garantálják az uniós polgárok számára az 
alapvető jogok és szabadságok gyakorlását.  A szolgáltatásnyújtás szintjei az 
eloszlás, a hozzáférhetőség, a minőség és a hatékonyság szempontjából általános 
(gazdasági) szolgáltatási ágazatonként, uniós országonként és régiónként eltérőek. 
Valamennyi polgár egyetemes hozzáférésének biztosítása érdekében – függetlenül a 
területi vagy egyéni jellemzőktől – elengedhetetlen fontosságú az általános 
(gazdasági) érdekű szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrába történő 
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befektetés a különböző ágazatokban. 
 

E célból a strukturális alapok kulcsfontosságú tényezők annak biztosításában, 
hogy az elmaradott térségek és ágazatok számára több és jobb általános érdekű 
szolgáltatást nyújtsanak. A határokon átnyúló együttműködési programokat 
szintén ösztönözni kell, különösen a transznacionális közlekedési, távközlési és 
energiahálózatok létrehozása tekintetében. Jelenleg a 2000–2006 közötti 
programozási időszak során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a határokon 
átnyúló együttműködési kezdeményezésre fordított ERFA-forrásoknak csupán a 
30%-a irányul az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatási ágazatokra. Ezek között 
domináns helyet foglal el a közlekedési és távközlési ágazat, amelyek a 
legmagasabb arányban részesülnek az említett forrásokból. Ezek a számadatok 
annak is tulajdoníthatók, hogy a határokon átnyúló szolgáltatások biztosítása 
összetettebb az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásnyújtás hagyományos 
programjainál. A határokon átnyúló együttműködés azonban a régiók és országok 
közötti szolgáltatásnyújtás fontos útvonala lehet, amely ösztönzi a mobilitást, 
csökkenti a torlódási költségeket, jobb távközlési és energiaszolgáltatásokat biztosít, 
valamint a szolgáltatások régiók közötti átjárhatóságán keresztül pozitív 
továbbgyűrűző hatásokat ér el. Ösztönözni kell a szolgáltatások biztosításához és 
nyújtásához kapcsolódó infrastruktúrába történő, a strukturális alapokból származó 
célzott befektetéseket, mivel azok segíthetnek a határokon átnyúló együttműködési 
kezdeményezések végrehajtása előtt álló jogi, pénzügyi, technikai, gazdasági és 
intézményi akadályok leküzdésében. 

 
 Az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások nyújtásának és biztosításának szintje 

azonban nem képezheti az egyetlen célt és célkitűzést. Miközben az egyetemes 
hozzáférés kiemelkedően fontos, a megfizethetőséggel és minőséggel 
kapcsolatos kérdések szintén létfontosságúak. Amikor valamely szolgáltatás 
alapvető infrastruktúrája már biztosított – akár a strukturális alapokból 
finanszírozott befektetések révén –, meg kell találni a szolgáltató pénzügyi 
fenntarthatósága és a felhasználók számára megállapított megfizethető díjak közötti 
egyensúlyt. Egyedi rendelkezéseket, mint például árdifferenciálási rendszereket, 
valamint a kereszttámogatások és adók formáját öltő adóügyi eszközöket kell életbe 
léptetni. A szolgáltatás minőségét szintén figyelembe kell venni, a szolgáltatóknak 
pedig a normákat és a minőséggel kapcsolatos minimumkövetelményeket 
meghatározó iránymutatások és irányelvek mentén kell haladniuk. Ami ez utóbbi 
kérdést illeti, az európai és nemzeti politikák kulcsfontosságú szerepet játszhatnak 
azáltal, hogy közös, megfelelően körvonalazott jogi és intézményi keretet 
biztosítanak az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások nyújtásához. 

 
 Végezetül – jogi és szervezeti szempontból – a szolgáltatásnyújtás módjai és az 

abban részt vevő főbb szereplők vonatkozásban egyértelmű jogi és intézményi 
kezdeményezésekre van szükség. Az új szolgáltatásnyújtási módok, amelyek 
szakítanak azzal az elképzeléssel, hogy az állam az általános érdekű szolgáltatások 
kizárólagos biztosítója, új kormányzási és szabályozási környezetet igényelnek, 
amely az EU egésze számára közös, annak érdekében, hogy ösztönözzék a 
szolgáltatások nyújtása és biztosítása terén megvalósuló integrációt. Az új 
szolgáltatási módok – mint például koncessziók, bérletek, az állami és magánszféra 
közötti partnerségek – fényében a strukturális alapok általi társfinanszírozási 
követelmény a siker egyik kulcsfontosságú tényezőjének tűnik. 
Annak érdekében, hogy kielégítsék az egyes nemzetek és régiók sajátos 
igényeit az EU területén, a helyi hatóságoknak igen körültekintően kell 
átemelniük a közös uniós keretrendszert konkrét nemzeti és 
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regionális rendelkezésekbe, amelyek elősegíthetik az említett cél elérését. 
A régiók és a helyi önkormányzatok központi szerepet játszanak az általános érdekű 
alapvető szolgáltatások nyújtásában, a hatékony politikai tervezés középpontjába 
pedig a helyi feltételeket és igényeket kell állítani. 
 
A szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok hatáskörrel rendelkeznek arra, 
hogy saját hagyományaiktól és követelményeiktől függően meghatározzák, 
megszervezzék és finanszírozzák az általános érdekű szolgáltatásokat, miközben az 
EU közös elveket vázol fel a hozzáférhetőség, a megfizethetőség, a biztonság, a 
minőség és a védelem tekintetében. A tagállamoknak támogatniuk kell a nemzeti 
szintű projekteket és keretfeltételeket, és egyúttal annak is feladatukat kell 
képeznie, hogy stratégiai megközelítést dolgozzanak ki a szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatban, valamint gondoskodjanak azok megfizethetőségéről. 
 
A tisztán kereskedelmi szolgáltatásoktól eltérően az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatások nyújtásának finanszírozását általában nem képesek egyedül a piaci 
mechanizmusok fedezni, ezért kiegészítő rendszerekre van szükség. Ezekkel a 
rendszerekkel – amelyeket a különféle hatóságok és több közpolitikai célkitűzés 
közötti koordináció jellemez, és amelyek természetüknél fogva kapcsolódnak az 
általános (gazdasági) érdekű szolgáltatások nyújtásához – alapvetően tagállami 
szinten, illetve akár regionális vagy helyi szinten foglalkoznak. Ez a szubszidiaritás 
elvének alkalmazásából ered. 
 
E tekintetben a különféle általános érdekű szolgáltatások, valamint a polgárok, 
felhasználók és fogyasztók más-más gazdasági, társadalmi, földrajzi, kulturális és 
fizikai helyzetéből fakadó különböző igények és preferenciák közötti eltéréseket 
tiszteletben kell tartani. Kellően figyelembe kell venni az ilyen szolgáltatások 
sokszínűségét, azok biztosításának körülményeit, a szolgáltatók jellemvonásait, 
valamint a rugalmasság szükségességét ahhoz, hogy a szolgáltatásokat a különféle 
igényekhez igazítsák. 

 
 A legfőbb szakpolitikai következmény annak tényéhez fűződik, hogy – többszintű 

kormányzati összefüggésben – a tényleges szubszidiaritás és a partnerek közötti 
koordináció biztosítása érdekében létfontosságú egy olyan egységes vezetés 
(amelyet a központi kormányzat, a regionális vagy a helyi kormányzatok is 
felvállalhatnak), amely képes a különböző kapcsolódó érdekeket egyetlen közös cél 
felé irányítani, valamint ahhoz igazítani. Ez a szempont lényeges feltétele a kohéziós 
politika hatékony működésének, valamint az általános (gazdasági) érdekű 
szolgáltatások nyújtásának, különösen a határokon átnyúló együttműködési 
programok összefüggésében. Az ágazattól, a területi sajátosságoktól és a 
finanszírozás módjától függetlenül az egyértelmű politikai vezetés, valamint a 
határozott irány teszi lehetővé a projektek számára, hogy egységesen alakuljanak 
és egy szigorú menetrendhez igazodjanak. Máskülönben olyan hátrányos hatás 
jelentkezhet, ami miatt a többszintű kormányzás végső soron gátolhatja a projekt 
célkitűzéseinek elérését azáltal, hogy megbénítja a döntéshozatali folyamatot. E 
célból igazi változást hozhat egy ilyen stratégiai területen, ha a helyi hatóság játssza 
az „állami vállalkozó” szerepét, amely képes arra, hogy alaposan felmérje a helyi 
igényeket, kidolgozza a szűk keresztmetszetek leküzdésére irányuló stratégiai 
jövőképet, továbbá kiaknázza és mozgósítsa a megfelelő forrásokat és a 
kockázatkezeléshez szükséges képességet, olyan kreatív megoldásokat keresve, 
amelyek igazodnak a gyorsan változó igényekhez. 


