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SANTRAUKA 
Šiuo tyrimu Europos Parlamento (EP) Regioninės plėtros komitetui pateikiama išsami kritinė 
diskusija apie struktūrinių fondų (SF), visuotinės svarbos paslaugų (VSP) ir visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų (V(E)SP) teikimo tarpusavio sąveiką. Konkrečiai jame 
pateikiama lyginamoji V(E)SP koncepcijų, tradicijų, teisės aktų sistemų ir šių paslaugų 
teikimo lygio 27 valstybėse narėse analizė. Diskusijoje remiamasi itin gausios akademinės, 
teisinės ir politinės literatūros apžvalga, taip pat kokybine ir kiekybine pagrindinių paslaugų 
teikimo, diegimo ir finansavimo rodiklių analize. 
 
Toliau dokumente pateikiama pagrindinių nustatytų faktų ir rekomendacijų kritinių aspektų 
apžvalga. 
 
Klausimai 

 V(E)SP sąvoka apima įvairias visuotinės svarbos paslaugas, iš jos kilusios 
skirtingos apibrėžtys ir ribos, nustatomos pagal įvairias nacionalines, kultūrines ir 
teisines tradicijas. Nepaisant visų šios sąvokos raidos pokyčių ir poveikį jos 
supratimui turinčių nacionalinių tradicijų ir praktikos skirtumų, ji grindžiama tam 
tikromis bendromis vertybėmis bei tikslais ir apima visas paslaugas, 
atitinkančias kolektyvinio intereso logiką. Šis kolektyvinis interesas reiškia vienodas 
galimybes (socialines, erdvines ir finansines) visiems, nepertraukiamo 
paslaugų teikimo garantiją ir tam tikrą suteiktos paslaugos kokybės 
standartą, taip pat jautrumą vartotojų poreikiams, vartotojų apsaugą, 
finansines galimybes. 

 V(E)SP susijusios su daugeliu įvairių sektorių ir paslaugų tipų, kuriuos galima 
suskirstyti į komunalinio tinklo paslaugas, viešojo administravimo paslaugas, 
apimančias privalomą socialinę apsaugą, švietimą, sveikatos ir socialines paslaugas, 
socialines ir kultūrines paslaugas. Jos apima paslaugas, kurios rinkos sąlygomis 
paprastai neteikiamos (t. y. privalomą švietimą, socialinę apsaugą), valstybės 
įsipareigojimus (t. y. saugumo ir teisingumo užtikrinimą) ir visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugas (pvz., energijos tiekimo ir ryšių paslaugas). Reikėtų suprasti, kad 
V(E)SP nederėtų tapatinti su paslaugų dalimi, teikiama tik mažiau palankioms 
teritorijoms arba nepalankioje padėtyje atsidūrusiems visuomenės nariams – jos 
teikiamos visiems piliečiams ir įmonėms, jos padeda užtikrinti naudojimąsi 
pagrindinėmis teisėmis ir galimybę gauti būtinas paslaugas, taip skatinant socialinę 
sanglaudą ir gerovę. Jų ekonominis pobūdis paprastai siejamas su rinkoje 
neveikiančia praktika, pvz., kolektyvinio paslaugos pobūdžio, masto ar aprėpties 
ekonomijos buvimo, natūralių monopolijų vyravimo, išorinių aspektų ar informacijos 
neatitikties klausimais. Dėl šios priežasties valstybės institucijos nustato konkrečias 
pareigas teikti viešąsias paslaugas, šiomis pareigomis užtikrinama, kad V(E)SP būtų 
teikiamos prieinama kaina ir būtų aukštos kokybės. 
Norint praktiškiau suvokti V(E)SP apimamą veiklą, Europos darbdavių ir įmonių 
centrui atliekant tyrimą „Viešųjų paslaugų planavimas“ parengtas negalutinis 
maždaug 25 veiklos rūšių sąrašas, grindžiamas EB reglamentais Nr. 438/2001 ir 
1828/2006, kiekvienai veiklai pateikiant nuorodą į Sutartį, antrinę teisę, komunikatą 
ar Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimus. Kai kuriose valstybėse narėse 
kitos veiklos rūšys iki šiol laikomos priklausančiomis viešajai sričiai, ypač vietos 
lygmeniu. Tvirtą vietos autonomiją turinčiose valstybėse paslaugų pasiūla gali būti 
labai plati. 
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Todėl daug veiklos rūšių gali būti laikomos tinkamomis V(E)SP teikti, taigi šios 
paslaugos apima įvairius toliau nurodytus sektorius. 

 Komunalinio tinklo paslaugos: telekomunikacijos ir IRT; pašto paslaugos; 
energetika; transportas; infrastruktūra; viešasis apšvietimas; vandens 
tiekimas ir nuotekų surinkimas; vandens surinkimas ir valymas; gatvių 
valymas. 

 Viešojo administravimo paslaugos: privaloma socialinė apsauga. 
 Švietimas: vaikų darželiai; pradinis; vidurinis ir aukštasis mokslas; profesinis 

mokymas. 
 Sveikatos bei socialinės paslaugos: ligoninės; ambulatorinės sveikatos 

priežiūros paslaugos, greitosios pagalbos paslaugos; papildoma socialinė 
apsauga; vaikų priežiūros ir pagalbos paslaugos (įskaitant dieninius lopšelius); 
pagyvenusiųjų žmonių priežiūra; neįgaliųjų priežiūra; laikinas pavadavimas; 
pagalbos ilgalaikiams bedarbiams paslaugos. 

 Sportas ir laisvalaikis: baseinai; sporto centrai, SPA gydymo centrai. 
 Socialinės ir kultūrinės paslaugos: teatrai; sporto ir muzikos salės; parodų 

ir konferencijų salės; muzikos ir dramos akademijos; muziejai, paminklai ir 
bibliotekos. 

 Kitos visuotinės svarbos paslaugos ir priemonės: socialinis būstas; 
neįgaliesiems pritaikytas būstas; ugniagesių komandos; finansinės paslaugos; 
kapinės, krematoriumai ir laidotuvių paslaugos. 
 

 V(E)SP aktualumas Europos Sąjungos (ES) politinėse diskusijose grindžiamas 
argumentu, kad jos yra vienas iš svarbiausių Europos visuomenės modelio aspektų 
– jomis puoselėjamos Europos vertybės, skatinama socialinė ir teritorinė 
sanglauda ir užtikrinama, kad būtų galima naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis. V(E)SP yra sanglaudos veiksnys – vienodos, visiems piliečiams, 
nepaisant jų ekonominės, socialinės ar geografinės padėties, prieinamos visuotinės 
paslaugos. Šis aspektas oficialiai pripažintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 14 straipsnyje, kuriame netiesiogiai nustatoma aktyvi valstybių narių ir ES 
pareiga atitinkamose savo kompetencijos srityse užtikrinti, kad V(E)SP būtų 
teikiamos laikantis principų ir sąlygų, nustatytų jų misijai įgyvendinti. Be to, prie 
Lisabonos sutarties pridėtame Protokole dėl VSP pripažįstamos VSP ir jų vaidmuo 
socialinės ir teritorinės sanglaudos požiūriu. Apibendrinant pasakytina, kad teikiant 
V(E)SP skatinama socialinė sanglauda (užtikrinant, kad visi piliečiai galėtų naudotis 
aukštos kokybės, prieinamomis būtinomis paslaugomis), teritorinė sanglauda 
(teikiant visuotinės svarbos paslaugas visose teritorijose, nepaisant geografinio ar 
ekonominio jų atokumo ar izoliacijos) ir pagalba užtikrinant tikrą galimybę naudotis 
pagrindinėmis laisvėmis, būtinomis norint visapusiškai dalyvauti Europos 
visuomenės gyvenime. 

 Atsižvelgiant į V(E)SP svarbą skatinant socialinę ir teritorinę sanglaudą per 
pastaruosius 20 metų suaktyvėjo ES masto diskusijos – joms papildomas 
postūmis suteiktas priėmus žaliąją ir baltąją knygas dėl VSP, kuriose daugiausia 
dėmesio skirta tinklus eksploatuojančioms pramonės šakoms. 2006 m. priimtas 
Komunikatas dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų (VSSP). Į Lisabonos sutartį 
įtraukta Pagrindinių teisių chartija ir priedas dėl VSP, taip dar labiau pabrėžiant 
V(E)SP svarbą Europos Sąjungoje. Šie dokumentai ir Paslaugų direktyvoje iškelti 
klausimai pakurstė pastarojo meto diskusijas dėl V(E)SP apibrėžties, sričių, teikimo, 
organizavimo ir finansavimo Europos Sąjungoje.  
Šiek tiek vėluota įgyvendinti Paslaugų direktyvą, o valstybės narės vėlavo pritaikyti 
reikiamus vidaus teisės aktus ir procedūras: iki šiol horizontaliuosius teisės aktus 
priėmė 20 valstybių narių, 5 valstybėse narėse (Austrijoje, Kipre, Airijoje, 
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Liuksemburge ir Portugalijoje) diskusijos dar vyksta, o Prancūzija ir Vokietija 
nusprendė įtraukti bendruosius principus į keletą teisės aktų (Vokietijoje darbas 
beveik baigtas, o Prancūzijoje dar vyksta). Vis dėlto pritaikyti esamus teisės aktus 
sudėtingiau ir tik 12 valstybių narių nurodė, kad šiuos pakeitimus jos atliko iki galo.  
Daugybės ES normų, kuriomis tiesiogiai arba netiesiogiai per organizavimo ir 
finansavimo sistemas reglamentuojamos V(E)SP, padariniai dar turi būti įvertinti. 
Todėl diskusijos dar vyksta ir 2010 m. reikia papildomai aptarti keletą teisinių ir 
organizacinių klausimų, kurių pagrindinis elementas – horizontalusis arba 
universalusis pagrindų teisės aktas dėl VSP, taip pat tarpvalstybinių paslaugų 
teikimo ir bendradarbiavimo svarba. 
 

Įrodymai 
 

 V(E)SP įnašas ir jų teikimas įvairiose ES šalyse ir regionuose labai skiriasi ir tai yra 
vienas iš svarbiausių veiksnių diskusijose dėl visuotinės svarbos paslaugų diegimo ir 
finansavimo ateityje. Teikiamoms V(E)SP ir valstybių narių, ir regioniniu lygmeniu 
būdingi nemaži kiekio ir kokybės skirtumai. Nagrinėjant padėtį įvairiuose anksčiau 
įvardytuose V(E)SP sektoriuose aišku, kad didžiausias V(E)SP teikimo ir paslaugų 
kokybės atotrūkis yra ES-12 šalyse ir kaimo vietovėse bei provincijos regionuose. 
Vertinant bendrą V(E)SP rodiklį, apimantį visus aktualius sektorius, šis faktas 
patvirtinamas ir pagrindžiamas įrodymais. Aukščiausias paslaugų teikimo ir kokybės 
lygis būdingas Skandinavijos ir Šiaurės šalims, o įvertinus regioninį išsidėstymą – 
ES-15 šalių sostinių regionams. 

 
 Telekomunikacijų sektorius – pagrindinė žiniomis grindžiamos ekonomikos 

varomoji jėga – svarbiausia paslauga, galinti padėti mažinti ir išsivysčiusių bei 
mažiau išsivysčiusių ES regionų atotrūkį. Didžiausia neatitiktis būdinga ES-12 
šalims, kuriose, pavyzdžiui, plačiajuosčio ryšio skverbtis mažesnė už ES vidurkį – 
plačiajuostį ryšį turi vidutiniškai 13 proc. gyventojų. Beje, Lenkijoje, Slovakijoje ir 
Bulgarijoje prieigą prie plačiajuosčio ryšio tinklo turi mažiau nei penki gyventojai iš 
100. Socialinių paslaugų ir infrastruktūros srityje galima įžvelgti skirtingas ES-
12 ir ES-15 šalių tendencijas, pavyzdžiui, lovų skaičiaus ligoninėse tendencijas 
(čia 2006 m. geriausių rezultatų buvo pasiekusios Vokietija, Austrija, Čekija, 
Vengrija, Lietuva, Latvija ir Suomija, o Jungtinė Karalystė ir Pietų Europos šalys – 
Portugalija, Ispanija, Italija ir Graikija – turėjo mažai sveikatos priežiūros įstaigų 
pagal gyventojų skaičių ir regioniniai skirtumai šiose šalyse taip pat buvo didesni) 
arba ikimokyklinės vaikų priežiūros tendencijas, čia esama didelio atotrūkio tarp 
įvairių valstybių narių, tačiau tarp senų ir naujų narių tokio atotrūkio nėra. O 
įvertinant neįgyvendintus medicininius poreikius, ES-12 šalims būdingesnės 
didesnės sveikatos priežiūros sąnaudos, ilgesnis laukimo laikas ir sunkumai pasiekti 
artimiausias sveikatos priežiūros įstaigas. Vertinant aplinkos ir energetikos 
sektorių, vandens tiekimas įvairiose valstybėse narėse skirtingas, ES-12 šalims 
būdinga mažesnė prie viešojo vandentiekio prijungtų gyventojų dalis (Rumunijoje tik 
apie 50 proc. piliečių turi galimybę naudotis viešuoju vandentiekiu). Vertinant 
atliekų tvarkymą, jo pajėgumus reikėtų pagerinti Kipre, Čekijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje – šios valstybės 2006 m. smarkiai atsiliko nuo ES vidurkio (0,68 tonų 
sutvarkytų atliekų vienam gyventojui). Transporto sektoriuje esama daugelio 
skirtumų, o greitkelių ir elektrifikuotų geležinkelių tinklo ilgio ir kokybės 
atotrūkis ryškesnis ES-12 šalyse. Greitkeliai Rytų šalyse daugiausia sutelkti aplink 
sostines ir kitus didžiuosius urbanizuotus centrus, o provincijai būdingas prastas 
susisiekimas keliais. Geležinkelių tinklai ES-12 šalyse yra, tačiau juos daugiausia 
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sudaro vienų bėgių keliai ir (arba) neelektrifikuotos linijos, dėl kurių iš esmės ilgėja 
kelionės trukmė. 

 
 Žinant V(E)SP teikimo atotrūkį teritoriniu ir konkrečių sektorių lygmeniu, natūralu 

nagrinėti SF vaidmenį siekiant panaikinti gerai apsirūpinusių valstybių bei regionų ir 
teritorijų, kurioms reikia papildomų investicijų, atotrūkį. 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu ERPF į būtinąją infrastruktūrą investuos 170 mlrd. EUR, o 
Sanglaudos fondas – 70 mlrd. EUR, 40 proc. šios sumos transporto ir aplinkos 
sektoriuose, likusi bus paskirstyta telekomunikacijų, energetikos ir socialinei 
infrastruktūrai. Šiomis didžiulėmis investicijomis daugiausia pasinaudos ES-12 
valstybės narės.  
Remiantis kokybine ir kiekybine statistine analize, paslaugų teikimo rodiklių ir SF 
išlaidų santykis neigiamas, o tai reiškia, kad lėšos iš tikrųjų nukreipiamos į teritorijas 
ir sektorius, kuriems jų reikia. Taip SF padeda pasiekti socialinę ir teritorinę 
sanglaudą V(E)SP srityje. Vertinant bendras SF išlaidas V(E)SP sektoriuose, 
koreliacijos koeficientas su bendru V(E)SP teikimo rodikliu yra neigiamas (lygus -
0,57), o tai reiškia, kad kai paslaugų finansavimo lygis žemas, ES šalys linkusios 
skirti lėšų iš SF. Todėl SF padeda gausiau diegti V(E)SP, gerinti jų kokybę 
atsiliekančiuose sektoriuose, atrodo, tai visų pirma pasakytina apie 
telekomunikacijų sektorių (koreliacijos koeficientas su SF išlaidomis šioje 
kategorijoje yra -0,59), socialinę infrastruktūrą (-0,24) ir transportą (-0,23). 
Aplinkos ir energetikos sektoriuje koreliacijos koeficientas teigiamas ir tai rodo, 
kad didelės išlaidos energetikos ir aplinkos sektoriuje gali būti tiesiogiai susijusios su 
energijos taupymo priemonėmis ir aplinkos apsauga, jos gali būti didelės net ir tuo 
atveju, kai paslaugų teikimo lygis geras. 

 
Šiuo požiūriu V(E)SP teikimas glaudžiai susijęs su sanglaudos politikos tikslų 
įgyvendinimo lygiu: 
 
 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas, kurių intervencijos 

sritys plačios, gausiausiai finansuoja būtinąją infrastruktūrą V(E)SP teikimui 
užtikrinti. ERPF finansuoja naujų kelių, tiltų, kanalizacijos tinklų, fabrikų, verslo 
parkų, mokslo parkų ir turizmo infrastruktūros objektų statybą ir modernizavimą. 
ERPF taip pat gali remti investicijas į švietimą ir sveikatą, mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos priemones, su aplinka susijusias investicijas. Sanglaudos fondas 
finansuoja iki 85 proc. didžiųjų projektų, apimančių aplinkos ir transporto 
infrastruktūrą, tinkamų finansuoti išlaidų. Tikėtini šių intervencinių veiksmų 
rezultatai – geresnė gyventojų aprėptis, aukštesnė kokybė ir didesnis 
veiksmingumas. 

 Kartu teikiant V(E)SP mažinami regionų skirtumai ir įtvirtinama ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda. Svarbiausia, V(E)SP įnašą skatinant socialinę ir 
teritorinę sanglaudą galima įžvelgti keliais lygmenimis: 

 teritorinė sanglauda stiprinama, jeigu kokybiškos, ekonomiškos V(E)SP 
užtikrinamos visose ES teritorijose, įskaitant miestų, atokias, provincijų ir 
retai apgyvendintas teritorijas. V(E)SP – struktūriniai miestų ir kaimų 
planavimo elementai, pirmiausia siekiant nuolat, reguliariai teikti paslaugas 
kaimo vietovėse, izoliuotose vietovėse, provincijoje ir salose; 

 socialinė sanglauda užtikrinama, jeigu žmonės gali naudotis pagrindinėmis 
teisėmis be diskriminacijos, pagal savo socialines sąlygas. Vienodos galimybės 
naudotis V(E)SP yra būtina socialinės sanglaudos sąlyga. 
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Išvados ir rekomendacijos 

 V(E)SP – būtinas elementas norint Europos Sąjungoje pasiekti socialinės, teritorinės 
ir (arba) regioninės sanglaudos tikslus, galintis padėti skatinti ES masto 
patrauklumą ir konkurencingumą globalizuotoje ekonomikoje, kartu užtikrinant, kad 
ES piliečiai galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis. Paslaugų teikimo – 
jų pasiskirstymo, galimybės jomis naudotis, kokybės ir ekonomiškumo – lygis 
vienodas visuose V(E)SP sektoriuose, ES šalyse ir regionuose. Norint visiems 
piliečiams, nepaisant jų teritorinių ypatumų ar asmeninių savybių, užtikrinti 
visuotinę galimybę jomis naudotis, būtina įvairiuose sektoriuose investuoti į 
V(E)SP infrastruktūrą. 

 
Šiuo tikslu SF – vienas iš svarbiausių elementų norint atsiliekančioms 
teritorijoms ir sektoriams suteikti daugiau ir geresnių visuotinės svarbos paslaugų. 
Taip pat reikėtų skatinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, ypač 
siekiant sukurti tarpvalstybinius transporto, ryšių ir energetikos tinklus. Šiuo metu iš 
2000–2006 m. programavimo laikotarpio informacijos matyti, kad iš tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo iniciatyvai skirtų ERPF lėšų tik 30 proc. nukreipiama į V(E)SP 
sektorius. Iš jų vyrauja ir didžiausią dalį gauna transporto ir telekomunikacijų 
sektoriai. Gali būti, kad tokie skaičiai gauti dėl sudėtingos tarpvalstybinių paslaugų 
diegimo struktūros, palyginti su standartinėmis V(E)SP diegimo programomis. Vis 
dėlto tarpvalstybinis bendradarbiavimas gali būti svarbi paslaugų diegimo įvairiuose 
regionuose ir šalyse sritis, skatinanti judumą, mažinanti perkrovų sąnaudas, 
leidžianti teikti geresnes telekomunikacijų bei energetikos paslaugas ir turinti 
sklaidos poveikį, nes užtikrinama paslaugų sąveika keliuose regionuose. Turėtų būti 
skatinamos tikslinės SF lėšų investicijos į paslaugų diegimo ir teikimo infrastruktūrą, 
nes tai gali padėti įveikti teisines, finansines, technines, ekonomines ir institucines 
kliūtis įgyvendinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo iniciatyvas. 

 
 Vis dėlto V(E)SP teikimo ir diegimo lygis neturėtų būti vienintelis tikslas ir 

uždavinys. Nors visuotinis prieinamumas nepaprastai svarbus, finansinių 
galimybių ir kokybės klausimai irgi labai svarbūs. Parengus būtinąją paslaugos 
infrastruktūrą, galbūt finansuotą SF investicijomis, turi būti rasta finansinio 
paslaugos tvarumo jos teikėjui ir prieinamų tarifų jos vartotojams pusiausvyra. 
Turėtų būti įgyvendinta konkreti tvarka, pvz., kainų diferencijavimo sistemos, 
fiskalinės priemonės kryžminių subsidijų ir mokesčių forma. Reikia įvertinti ir 
paslaugos kokybę, paslaugų teikėjai turėtų vadovautis gairėmis ir direktyvomis, 
kuriomis nustatomi standartai ir būtinieji kokybės reikalavimai. Pastaruoju klausimu 
svarbų vaidmenį galėtų atlikti Europos ir valstybių narių politikos priemonės – jomis 
turėtų būti įtvirtinta bendra gerai apibrėžta teisinė ir institucinė V(E)SP teikimo 
sistema. 

 
 Galiausiai teisiniu ir organizaciniu požiūriu aiškios teisinės ir institucinės iniciatyvos 

būtų naudingos paslaugų teikimo modeliams nustatyti ir pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams. Norint įtvirtinti naujus paslaugų diegimo modelius, 
atitolusius nuo valstybės kaip vienintelės visuotinės svarbos paslaugų teikėjos, reikia 
parengti naują valdymo ir reguliavimo aplinką, būdingą visai ES, kad būtų skatinama 
integruoti paslaugų teikimą ir diegimą. Atsižvelgiant į naujus paslaugų diegimo 
modelius – koncesijas, nuomą bei viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
darinius, atrodo, kad bendro finansavimo iš SF reikalavimas – labai svarbus sėkmės 
veiksnys. 
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Norėdamos patenkinti konkrečius kiekvienos ES valstybės ir kiekvieno 
regiono poreikius, vietos institucijos turėtų nuodugniai pasirūpinti, kad 
bendra ES sistema taptų konkrečiomis valstybinėmis ir regioninėmis 
priemonėmis, galinčiomis padėti pasiekti šį tikslą. Teikiant būtinąsias 
visuotinės svarbos paslaugas regionų ir vietos valdžios vaidmuo turi didžiulę 
reikšmę, o vietos sąlygos bei poreikiai turėtų būti svarbiausias dalykas kuriant 
veiksmingą politiką. 
 
Vadovaudamosi subsidiarumo principu, valstybės narės turi įgaliojimus apibrėžti, 
organizuoti ir finansuoti visuotinės svarbos paslaugas pagal savo tradicijas ir 
reikalavimus, o ES apibrėžia bendruosius fizinių ir finansinių galimybių, saugos, 
kokybės ir apsaugos principus. Valstybės narės turėtų remti valstybinio masto 
projektus ir sistemines sąlygas, be to, jos turėtų būti įpareigotos parengti strateginę 
paslaugų teikimo koncepciją ir užtikrinti finansinį jų prieinamumą. 
 
Skirtingai negu komercinių paslaugų, V(E)SP teikimo negalima finansuoti vien rinkos 
priemonėmis, reikia papildomų sistemų. Šios sistemos, kurioms būdingas įvairių 
institucijų ir kelių valstybinės politikos tikslų koordinavimas ir kurios iš esmės 
susijusios su V(E)SP teikimu, daugiausia tvarkomos valstybės narės lygmeniu arba 
netgi regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu. Tokią tvarką lemia taikomas subsidiarumo 
principas. 
 
Šiuo požiūriu reikėtų gerbti įvairių visuotinės svarbos paslaugų skirtumus ir 
skirtingus piliečių, naudotojų ir vartotojų poreikius bei prioritetus, atsirandančius dėl 
skirtingos ekonominės, socialinės, geografinės, kultūrinės ar fizinės padėties. 
Reikėtų atkreipti deramą dėmesį į tokių paslaugų įvairovę, situacijas, kai jos 
teikiamos, paslaugų teikėjų savybes ir lankstumo būtinybę pritaikant paslaugas 
įvairiems poreikiams. 

 
 Svarbiausias politinis padarinys tas, kad norint daugiapakopio valdymo 

aplinkybėmis užtikrinti veiksmingą subsidiarumą ir partnerių veiksmų 
koordinavimą būtina viena bendra vadovybė (kurios funkcijas galėtų atlikti 
centrinės, regioninės ar vietos valdžios institucijos), galinti paskirstyti ir suderinti 
įvairius interesus bendram tikslui. Šis aspektas yra svarbi sąlyga, kad veiksmingai 
veiktų sanglaudos politika ir būtų diegiamos V(E)SP paslaugos, ypač atsižvelgiant į 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas. Nesvarbu, koks sektorius, 
teritorijų specifika, finansavimo modelis, veikiant aiškiai politinei vadovybei ir esant 
tvirtai krypčiai projektai gali būti plėtojami nuosekliai, vadovaujantis griežtu grafiku. 
Priešingu atveju gali atsirasti neigiamas poveikis, kai daugiapakopis valdymas 
galiausiai pradės trukdyti pasiekti projekto tikslus, nes nebus įmanoma priimti 
sprendimų. Kas siekiant šio tikslo gali tikrai pakeisti tokią strateginę sritį, tai vietos 
institucijos, atliekančios „viešojo verslininko“ vaidmenį, galinčios išsamiai išnagrinėti 
vietos poreikius, parengti strateginę viziją kliūtims įveikti, pasitelkti reikiamų išteklių 
svertą, skatinti juos panaudoti ir pasinaudoti gebėjimu valdyti įvairią riziką – tada 
bus įmanoma priimti kūrybingus sprendimus, kuriais bus prisitaikoma prie sparčiai 
kintančių poreikių. 

 


