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KOPSAVILKUMS 
Šajā pētījumā Eiropas Parlamenta (EP) Reģionālās attīstības komitejai tiek piedāvāts 
kritisks un visaptverošs skatījums uz struktūrfondu (SF) un vispārējas nozīmes un 
vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumu (V(E)NP) nodrošināšanas savstarpējo 
saistību. Konkrētāk — tajā salīdzinošā aspektā analizētas V(E)NP nodrošināšanas 
koncepcijas, tradīcijas, tiesiskie pamati un līmeņi 27 dalībvalstīs. Pētījums balstīts uz plašu 
akadēmiskās, normatīvās un politikas literatūras izpēti un pakalpojumu nodrošināšanas, 
sniegšanas un finansēšanas galveno rādītāju kvalitatīvu un kvantitatīvu analīzi. 
 
Turpmāk sniegts vērtējošs pārskats par galvenajiem atzinumiem un ieteikumiem. 
 
Jautājumi 

 V(E)NP jēdziens aptver vairākus sabiedriskas nozīmes pakalpojumus un ir pamatā 
atšķirīgām definīcijām un robežlīnijām atbilstoši daudzveidīgajām valstu, kultūras un 
likumdošanas tradīcijām. Neatkarīgi no jēdzienu skārušajām pārmaiņām un valstu 
tradīciju un prakses atšķirībām, kas ietekmē tā izpratni, šā jēdziena pamatā ir 
kopīgs vērtību un mērķu loks, un tas aptver visus pakalpojumus, kuri atbilst 
vispārēja nozīmīguma loģikai. Vispārēja nozīmība paredz universālu piekļuvi 
visiem (sociālu, telpisku un finansiālu), pakalpojumu nepārtrauktības garantiju 
un noteiktu nodrošinātās kvalitātes standartu, kā arī atsaucību pret lietotājiem, 
patērētāju aizsardzību un cenas pieejamību. 

 V(E)NP ir saistīti ar daudzām atšķirīgām pakalpojumu nozarēm un tipiem, 
kurus var iedalīt sabiedriskajos pakalpojumos, valsts pārvaldes pakalpojumos, kas 
ietver obligātu sociālo aizsardzību, izglītības pakalpojumos, veselības aizsardzības un 
sociālajos pakalpojumos, sociokulturālos pakalpojumos. V(E)NP ietver 
pakalpojumus, kas parasti neietilpst pakalpojumu tirgū (piemēram, obligātās 
izglītības, sociālās aizsardzības pakalpojumi), valsts pienākumus (piemēram, 
drošības un justīcijas pakalpojumi) un vispārējas ekonomiskas nozīmes 
pakalpojumus (piemēram, enerģētikas un komunikāciju pakalpojumi). Jāsaprot, ka 
V(E)NP nedrīkst identificēt ar papildu pakalpojumiem, ko sniedz mazāk attīstītiem 
reģioniem vai neaizsargātiem iedzīvotājiem, un ka tie ir pakalpojumi, kas paredzēti 
visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem un kas palīdz nodrošināt pamattiesību 
ievērošanu un piekļuvi svarīgākajiem pakalpojumiem, veicinot sociālo kohēziju un 
labklājību. V(E)NP ekonomiskā būtība parasti tiek saistīta ar tirgus nepilnībām, 
piemēram, pakalpojumu vispārējo raksturu, apjomradītu ietaupījumu un 
diversifikācijas radītu ietaupījumu esamību, dabisko monopolu pastāvēšanu, ārējo 
efektu vai informācijas asimetrijas esamību. Tādēļ valsts iestādes nosaka konkrētus 
sabiedrisko pakalpojumu pienākumus, kā arī nodrošina, ka V(E)NP sniedz par 
pieņemamu cenu un ka to kvalitāte ir augsta. 
Lai praktiskāk izprastu V(E)NP aptvertās darbības, Eiropas Darba devēju un 
uzņēmumu centra pētījuma „Sabiedrisko pakalpojumu apzināšana” ietvaros tika 
izveidots orientējošs aptuveni 25 darbību saraksts, kas bija balstīts uz Regulu 
(EK) Nr. 438/2001 un (EK) Nr. 1828/2006 — katra no tām atsaucas uz Līgumu, 
sekundārajiem tiesību aktiem vai paziņojumiem, vai Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) 
spriedumiem. Vairākās dalībvalstīs par piederīgām valsts sektoram ir uzskatītas arī 
citas darbības, īpaši vietējā līmenī. Valstīs ar spēcīgu vietējo autonomiju šis 
pakalpojumu klāsts var būt ļoti liels. 
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Tādēļ var uzskatīt, ka daudzu darbību ietvaros tiek sniegti V(E)NP, un šie 
pakalpojumi ietver dažādas nozares, piemēram: 

 sabiedriskie pakalpojumi: telekomunikāciju un IKT pakalpojumi, pasta 
pakalpojumi, enerģētikas, transporta, infrastruktūras, sabiedrisko vietu 
apgaismošanas, ūdens apgādes un kanalizācijas, atkritumu savākšanas un 
pārstrādes, ielu tīrīšanas pakalpojumi; 

 valsts pārvaldes pakalpojumi: obligātā sociālā aizsardzība; 
 izglītība: bērnudārzi, pamata, vidējā un augstākā izglītība, arodapmācība; 
 veselības un sociālie pakalpojumi: slimnīcas, ambulatorās veselības 

aprūpes pakalpojumi un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi, 
papildu sociālā aizsardzība, aprūpes un atbalsta pakalpojumi bērniem (tostarp 
dienas bērnudārzi), vecu cilvēku aprūpe, personu ar īpašām vajadzībām 
aprūpe un aizsardzība, pagaidu aizbildnība, atbalsta pakalpojumi personām, 
kas jau ilgi nav nodarbinātas; 

 sports un brīvais laiks: peldbaseini, sporta centri, spa terapijas; 
 sociokulturāli pakalpojumi: teātri, sporta un mūzikas zāles, izstāžu un 

konferenču zāles, mūzikas un teātra akadēmijas, muzeji, pieminekļi un 
bibliotēkas; 

 citi vispārējas nozīmes pakalpojumi un ēkas: sociālie mājokļi, personām 
ar īpašām vajadzībām pielāgoti mājokļi, ugunsdzēsības dienesti, finanšu 
pakalpojumi, kapsētas, krematorijas un bēru pakalpojumi. 
 

 V(E)NP nozīmību Eiropas Savienības (ES) politikas debatēs nosaka apsvērums, ka 
tie ir būtisks eiropeiskā sabiedrības modeļa aspekts, kas veicina Eiropas vērtību 
nostiprināšanos, uzlabo sociālo un teritoriālo kohēziju un nodrošina 
pamatbrīvības. V(E)NP ir kohēzijas faktors attiecībā uz līdzvērtīgu, cenas ziņā 
pieņemamu un universālu pakalpojumu nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem 
neatkarīgi no to ekonomiskās, sociālās vai ģeogrāfiskās situācijas. Šis aspekts ir 
oficiāli atzīts Līguma par ES darbību (LESD) 14. pantā, ar ko dalībvalstīm un ES 
paredz pozitīvu pienākumu saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām nodrošināt, ka 
V(E)NP tiek sniegti atbilstoši principiem un nosacījumiem, kas ļauj īstenot to 
uzdevumus. Turklāt Lisabonas Līgumam pievienotajā protokolā par VNP ir atzīti VNP 
un to loma sociālajā un teritoriālajā kohēzijā. Visbeidzot — V(E)NP veicina sociālo 
kohēziju (garantējot, ka visiem iedzīvotājiem ir piekļuve augstas kvalitātes 
svarīgākajiem pakalpojumiem par pieņemamu cenu), teritoriālo kohēziju (nodrošinot 
vispārējas nozīmes pakalpojumus visās teritorijās neatkarīgi no to ģeogrāfiskā vai 
ekonomiskā tāluma vai izolācijas) un palīdz nodrošināt pamatbrīvības, kas 
nepieciešamas, lai pilnvērtīgi piedalītos Eiropas sabiedrības dzīvē. 

 Ņemot vērā V(E)NP nozīmību sociālās un teritoriālās kohēzijas uzlabošanā, pēdējos 
20 gados plašu vērienu ieguvušas ES mēroga debates, ko papildus veicinājušas 
zaļās un baltās grāmatas par VNP, kuru uzmanības centrā pamatā bija 
sabiedrisko pakalpojumu nozares. 2006. gadā tika pieņemts Paziņojums par 
vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem (VNSP). Ar Lisabonas Līgumu ir 
ieviesta Pamattiesību harta un pielikums par VNP, tādējādi papildus uzsverot V(E)NP 
nozīmību ES. Šie dokumenti un Pakalpojumu direktīvas radītie jautājumi ir rosinājuši 
nesenās diskusijas par V(E)NP definīciju, aptvērumu, nodrošināšanu, organizēšanu 
un finansēšanu Eiropas Savienībā.  
Pakalpojumu direktīvas īstenošana un nepieciešamo dalībvalstu tiesību aktu un 
procedūru pieņemšana ir zināmā mērā aizkavējusies: līdz šim 20 dalībvalstis ir 
pieņēmušas horizontālos tiesību aktus, 5 dalībvalstīs (Austrijā, Īrijā, Kiprā, 
Luksemburgā un Portugālē) joprojām notiek diskusijas, bet Francija un Vācija ir 
izvēlējušās vispārējos principus iekļaut vairākos tiesību aktos (Vācijā darbs ir 
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gandrīz pabeigts; Francijā tas vēl tiek veikts). Taču pašreizējo tiesību aktu 
pielāgošana ir sarežģītāka, un tikai 12 dalībvalstis ir apliecinājušas, ka izmaiņu 
ieviešana ir pabeigta.  
Tas, kādu ietekmi atstās daudzie ES noteikumi, kas uz V(E)NP attiecas vai nu tieši, 
vai arī netieši ar to organizēšanas un finansēšanas veidu starpniecību, vēl ir 
jāizvērtē. Tādēļ debates joprojām nav noslēgtas, un 2010. gadā ir jāapspriež vairāki 
juridiskas un organizatoriskas dabas jautājumi, galveno vērību pievēršot 
horizontālajam vai transversālajam VNP tiesiskajam regulējumam un pārrobežu 
nodrošināšanas un sadarbības nozīmībai. 
 

Pierādījumi 
 V(E)NP finansēšana un nodrošināšana ES valstīs un reģionos ievērojami atšķiras un 

ir būtisks faktors debatēs par sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas un 
finansēšanas nākotni. V(E)NP nodrošinājumam gan valsts, gan reģionālā līmenī ir 
raksturīgas būtiskas kvantitatīvas un kvalitatīvas atšķirības. Analizējot situāciju 
iepriekš minētajās atšķirīgajās V(E)NP nozarēs, ir skaidrs, ka V(E)NP nodrošināšanas 
un pakalpojumu kvalitātes lielākās atšķirības pastāv ES-12 valstīs un lauku un 
perifēros reģionos. Aplūkojot apkopotu V(E)NP rādītāju, kas aptver visas atbilstošās 
nozares, šis atzinums tiek apstiprināts un pierādīts. Augstākais pakalpojumu 
nodrošinājuma un kvalitātes līmenis ir Skandināvijas valstīs un Ziemeļvalstīs, kā arī, 
aplūkojot reģionālo sadalījumu, ES-15 valstu galvaspilsētu reģionos. 

 
 Telekomunikāciju nozare kā galvenais zināšanu ekonomikas virzītājspēks ietver 

būtiskus pakalpojumus, kas var palīdzēt pārvarēt plaisu starp ES attīstītajiem un 
mazāk attīstītajiem reģioniem. Lielākās atšķirības ir saistītas ar ES-12 valstīm, 
kurās, piemēram, platjoslas pakalpojumu izplatības līmenis ir zemāks nekā ES 
vidējais līmenis — 13 % iedzīvotājiem ir piekļuve platjoslas pakalpojumiem. Polijā, 
Slovākijā un Bulgārijā piekļuve platjoslas pakalpojumiem ir pat mazāk nekā pieciem 
iedzīvotājiem no 100. Citāda attiecība starp ES-12 un ES-15 valstīm konstatējama 
sociālo pakalpojumu un infrastruktūras nozarē, piemēram, slimnīcas gultas 
vietu skaita ziņā (2006. gadā vislabāk nodrošinātās valstis bija Vācija, Austrija, 
Čehija, Ungārija, Lietuva, Latvija un Somija, bet Apvienotajā Karalistē un 
Dienvideiropas valstīs, piemēram, Portugālē, Spānijā, Itālijā un Grieķijā, bija zemāks 
veselības aprūpes iestāžu skaits uz iedzīvotājiem un lielākas atšķirības starp 
reģioniem) vai pirmsskolas bērnu aprūpes ziņā, kur vērojamas lielas atšķirības 
starp dalībvalstīm, bet ne starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Aplūkojot 
neapmierinātās medicīniskās vajadzības, ES-12 valstīm konstatējamas 
augstākas aprūpes izmaksas, ilgāki gaidīšanas laiki un grūtības nokļūt tuvākajā 
aprūpes iestādē. Aplūkojot vides un enerģētikas nozari, secināms, ka dalībvalstīs 
atšķiras ūdens apgādes pakalpojumi: ES-12 valstīm raksturīga mazāka to 
iedzīvotāju daļa, kam ir piekļuve sabiedriskajai ūdensapgādei (Rumānijā piekļuve 
sabiedriskajai ūdensapgādei ir tikai aptuveni 50 % iedzīvotāju). Aplūkojot 
atkritumu pārstrādi, secināms, ka atkritumu pārstrādes spējas jāuzlabo Kiprai, 
Čehijai, Latvijai un Lietuvai, kurās 2006. gadā pārstrādes līmenis bija ievērojami 
zemāks par ES vidējo līmeni (0,68 tonnas pārstrādātu atkritumu uz vienu 
iedzīvotāju). Transporta nozarē pastāv daudzas atšķirības — tās ir izteiktākas ES-
12 valstīs — autoceļu un elektriskā dzelzceļa tīkla garumā un kvalitātē. Autoceļu 
attīstība austrumvalstīs pamatā koncentrēta galvaspilsētu reģionos un citos lielos 
urbanizētos centros, bet perifēriem reģioniem raksturīga zema ceļu pieejamība. ES-
12 valstīs pastāv dzelzceļa tīkli, taču tos galvenokārt veido viens sliežu ceļš un/vai 
neelektriskas līnijas, un tas ievērojami palielina braukšanas laikus. 
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 Ņemot vērā V(E)NP nodrošināšanas atšķirības teritoriālā un nozares līmenī, ir 
dabiski analizēt SF lomu plaisas pārvarēšanā starp labi apgādātām valstīm un 
reģioniem, kam nepieciešami papildu ieguldījumi. 2007.–2013. gada plānošanas 
perioda laikā ERAF pamatinfrastruktūrā ieguldīs 170 miljardus euro, savukārt 
Kohēzijas fonds — 70 miljardus euro; 40 % šīs pamatinfrastruktūras ir transporta un 
vides nozares infrastruktūra, bet pārējā — telekomunikāciju, enerģētikas un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra. Galvenās ieguvējas no šiem apjomīgajiem 
ieguldījumiem ir ES-12 dalībvalstis.  
Kvalitatīva un kvantitatīva statistiskā analīze liecina, ka starp nodrošinājuma 
rādītājiem un SF izdevumiem pastāv negatīva saistība, un tas nozīmē, ka līdzekļi 
tiešām tiek piešķirti tām jomām un nozarēm, kam tie nepieciešami. Tādējādi SF ir 
lietderīgi sociālās un teritoriālās kohēzijas panākšanā attiecībā uz V(E)NP. Aplūkojot 
kopējos SF izdevumus V(E)NP nozarēs, secināms, ka korelācijas koeficients attiecībā 
uz V(E)NP nodrošinājuma kopējo rādītāju ir negatīvs (vienāds ar -0,57), un tas 
liecina, ka ES valstis tiecas piešķirt SF līdzekļus, ja pakalpojumu nodrošinājums ir 
zems. Tādēļ SF veicina V(E)NP nodrošināšanas apjoma pieaugumu un kvalitātes 
uzlabošanos atpalikušās nozarēs, šķiet, jo īpaši telekomunikāciju nozarē 
(korelācijas koeficients attiecībā uz SF izdevumiem šajā kategorijā ir -0,59), 
sociālajā infrastruktūrā (-0,24) un transporta nozarē (-0,23). Vides un 
enerģētikas nozarē korelācijas koeficients ir pozitīvs, un tas liecina, ka lieli 
izdevumi enerģētikas un vides jomā var būt tieši saistīti ar enerģijas taupības 
pasākumiem un vides aizsardzību un var būt augsti, pat ja nodrošinājuma līmenis ir 
labs. 

 
Šādi raugoties, konstatējama spēcīga saistība starp V(E)NP nodrošināšanu un 
kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu: 
 
 SF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un jo sevišķi Kohēzijas fonds, veicot 

daudzveidīgus intervences pasākumus, finansē infrastruktūru, kas ir būtiska V(E)NP 
nodrošināšanai. ERAF finansē jaunu ceļu, tiltu, kanalizācijas sistēmu, rūpnīcu, 
uzņēmējdarbības parku, zinātnes parku un tūrisma objektu izveidi. ERAF var 
atbalstīt arī ieguldījumus izglītībā un veselības aprūpē, pētniecības un izstrādes 
(R&D) pasākumos, kā arī ieguldījumus, kas saistīti ar vidi. Kohēzijas fonds finansē 
līdz 85 % no attiecināmajiem izdevumiem lielos projektos, kas saistīti ar vides un 
transporta infrastruktūru. Šādu intervences pasākumu paredzamie rezultāti ir 
iedzīvotāju aptvēruma palielināšanās, augstāka kvalitāte un lielāka 
efektivitāte; 

 Tajā pašā laikā V(E)NP nodrošināšana samazina nevienlīdzību starp 
reģioniem un nostiprina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. V(E)NP 
ieguldījumu sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšanā var konstatēt vairākos 
līmeņos: 

 teritoriālā kohēzija uzlabojas, ja piekļuvi kvalitatīviem un efektīviem V(E)NP 
nodrošina visās ES teritorijās, tostarp pilsētās, attālos, perifēros un 
mazapdzīvotos reģionos; V(E)NP ir strukturējoši elementi pilsētu un lauku 
plānošanā, galvenokārt attiecībā uz regulāru un nepārtrauktu pakalpojumu 
nodrošināšanu lauku, izolētos, perifēros un salu reģionos; 

 sociālā kohēzija tiek panākta, ja iedzīvotāji netiek diskriminēti attiecībā uz 
pamattiesībām un brīvībām to sociālās situācijas dēļ. Vienāda piekļuve V(E)NP 
ir sociālās kohēzijas priekšnosacījums. 
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Struktūrfondu un vispārējas (ekonomiskas) nozīmes pakalpojumu nodrošināšanas savstarpējā saistība un 
pārrobežu pakalpojumu sniegšanas potenciāls 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Ieteikumi un secinājumi 

 V(E)NP ir būtisks elements ES sociālās un teritoriālās/reģionālās kohēzijas mērķu 
sasniegšanā un var palīdzēt veicināt ES mēroga pievilcību un konkurētspēju 
globalizētajā ekonomikā, garantējot ES iedzīvotāju pamattiesību un brīvību 
īstenošanu. V(E)NP nozarēs un ES valstīs un reģionos nodrošinājuma līmeņi ir 
heterogēni izplatības, pieejamības, kvalitātes un efektivitātes ziņā. Lai garantētu 
vispārēju piekļuvi visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no teritoriālajām vai personīgajām 
īpašībām, ir ārkārtīgi būtiski ieguldīt V(E)NP infrastruktūrā dažādās nozarēs. 

 
Šim nolūkam SF ir būtisks elements atpalikušu reģionu un nozaru nodrošināšanā 
ar lielāku skaitu un labākiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem. Jāatbalsta arī 
pārrobežu sadarbības programmas, īpaši attiecībā uz starpvalstu transporta, 
komunikāciju un enerģētikas tīklu izveidi. Pašlaik dati par 2000.—2006. gada 
plānošanas periodu liecina, ka no ERAF līdzekļiem, kas piešķirti pārrobežu 
sadarbības iniciatīvām, tikai 30 % ir veltīti V(E)NP nozarēm. No tām dominē un 
visvairāk līdzekļu saņem transporta un telekomunikāciju nozares. Šie rādītāji, 
iespējams, skaidrojami ar to, ka pārrobežu pakalpojumu sniegšanas struktūra 
salīdzinājumā ar standarta V(E)NP sniegšanas programmām ir sarežģīta. Taču 
pārrobežu sadarbība var būt svarīgs veids, kā sniegt pakalpojumus starp reģioniem 
un valstīm, veicinot mobilitāti, samazinot sastrēgumu radītās izmaksas, nodrošinot 
labākus telekomunikāciju un enerģētikas pakalpojumus un radot pozitīvu ietekmi ar 
pakalpojumu savietojamību dažādos reģionos. Jāatbalsta mērķtiecīgi SF ieguldījumi 
pakalpojumu sniegšanas un nodrošināšanas infrastruktūrā, jo tas var palīdzēt 
pārvarēt juridiskos, finansiālos, tehniskos, ekonomiskos un institucionālos šķēršļus 
pārrobežu sadarbības iniciatīvu īstenošanai. 

 
 Taču V(E)NP nodrošināšanas un sniegšanas līmenim nevajadzētu būt vienīgajam 

uzdevumam un mērķim. Lai gan vispārēja piekļuve ir ārkārtīgi svarīga, būtiski ir arī 
cenas pieejamības un kvalitātes jautājumi. Tiklīdz nodrošināta pakalpojuma 
pamatinfrastruktūra — varbūt ar SF ieguldījumu palīdzību —, ir jāatrod līdzsvars 
starp pakalpojuma nodrošinātāja finansiālu ilgtspēju un cenas ziņā lietotājiem 
pieejamiem tarifiem. Jāievieš specifiski pasākumi, piemēram, cenu diferenciācijas 
shēmas, fiskālie instrumenti šķērssubsidēšanas un nodokļu veidā. Jāņem vērā arī 
pakalpojuma kvalitāte, un pakalpojuma nodrošinātājam jāievēro vadlīnijas un 
direktīvas, kurās noteikti standarti un obligātās kvalitātes prasības. Attiecībā uz 
pēdējo jautājumu jāpiebilst, ka būtiska loma var būt Eiropas un valstu politikai, 
izstrādājot vienotu un precīzu tiesisko un institucionālo pamatu V(E)NP 
nodrošināšanai. 

 
 Visbeidzot, no tiesiskā un organizatoriskā viedokļa nodrošināšanas veidi un galvenās 

iesaistītās puses gūtu labumu no skaidra tiesisko un institucionālo iniciatīvu kopuma. 
Jauniem pakalpojumu sniegšanas veidiem, kuros valsts vairs nav vienīgā vispārējas 
nozīmes pakalpojumu nodrošinātāja, nepieciešami jauni pārvaldības un regulatīvie 
nosacījumi, kas kopīgi visai ES, lai veicinātu pakalpojumu nodrošināšanas un 
sniegšanas integrāciju. Ņemot vērā jaunos sniegšanas veidus, piemēram, 
koncesijas, iznomāšanu un valsts un privātā sektora partnerību, SF līdzfinansējuma 
prasība šķiet būtisks panākumu faktors. 
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B Politikas departaments: strukturālā un kohēzijas politika 
____________________________________________________________________________________________ 
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Lai apmierinātu katras ES valsts un reģiona specifiskās vajadzības, 
vietējām pašvaldībām vajadzētu daudz darba veltīt ES vienotā pamata 
īstenošanā, izveidojot specifisku valsts un reģionāla līmeņa pasākumu 
kopumu, kas veicinātu šā mērķa sasniegšanu. Reģioniem un vietējām valdībām 
ir būtiska loma vispārējas nozīmes pamatpakalpojumu nodrošināšanā, un, plānojot 
efektīvu politiku, uzmanība galvenokārt jāvelta tieši vietējiem apstākļiem un 
vajadzībām. 
 
Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstis ir pilnvarotas noteikt, organizēt un 
finansēt vispārējas nozīmes pakalpojumus atbilstoši to tradīcijām un prasībām, bet 
ES nosaka kopējos principus attiecībā uz piekļuvi, cenu pieejamību, drošību, kvalitāti 
un aizsardzību. Dalībvalstīm būtu jāatbalsta valsts mēroga projekti un 
pamatnosacījumi, un tām vajadzētu izstrādāt stratēģisku pieeju pakalpojumu 
sniegšanai un nodrošināt to cenu pieejamību. 
 
Atšķirībā no pilnībā komerciāliem pakalpojumiem V(E)NP nodrošināšanu parasti 
nevar finansēt tikai ar tirgus mehānismiem vien un ir nepieciešamas papildu 
shēmas. Šādas shēmas, kuras parasti koordinē dažādas iestādes un kurām ir vairāki 
sabiedriskās politikas mērķi, un kuras ir būtiski saistītas ar V(E)NP nodrošināšanu, 
pamatā nosaka dalībvalsts līmenī vai pat reģionālā/vietējā līmenī. Tā iemesls ir 
subsidiaritātes principa piemērošana. 
 
Šajā ziņā jāievēro atšķirības starp dažādiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem un 
atšķirīgajām vajadzībām un vēlmēm, kādas ir iedzīvotājiem, lietotājiem un 
patērētājiem atšķirīgo ekonomisko, sociālo, ģeogrāfisko, kulturālo un fizisko 
apstākļu dēļ. Pienācīgi jāņem vērā daudzveidība, kas raksturīga šādiem 
pakalpojumiem, apstākļi, kādos tie tiek sniegti, nodrošinātāju īpašības un 
elastīguma nepieciešamība šo pakalpojumu pielāgošanai dažādām vajadzībām. 

 
 Galvenais secinājums attiecībā uz politiku ir tas, ka daudzlīmeņu pārvaldības 

kontekstā, lai nodrošinātu partneru efektīvu subsidiaritāti un savstarpēju 
koordināciju, ir būtiski nepieciešams viens vadītājs (tā varētu būt centrālā, reģionālā 
vai vietējā valdība), kas spēj apvienot un pielāgot iesaistītās atšķirīgās intereses 
kopējam mērķim. Šis aspekts ir svarīgs nosacījums efektīvai kohēzijas politikas 
darbībai un V(E)NP sniegšanai, īpaši pārrobežu sadarbības programmu 
gadījumā. Neatkarīgi no nozares, teritoriālās specifikas un finansēšanas veida 
skaidra politiskā vadība un stingri noteikta virzība ļauj projektiem attīstīties 
koherenti un saskaņā ar precīzu grafiku. Pretējā gadījumā ir iespējamas nevēlamas 
sekas, kuru dēļ daudzlīmeņu pārvaldība varētu kavēt projekta mērķa sasniegšanu, 
paralizējot lēmumu pieņemšanas procesu. Lai to nepieļautu, šādā stratēģiskā jomā 
liela ietekme var būt vietējai pašvaldībai, kas veic „valsts uzņēmēja” funkcijas un 
tādējādi spēj rūpīgi analizēt vietējās vajadzības, izstrādāt stratēģiju vājo vietu 
novēršanai, izmantot un apkopot attiecīgos resursus, kā arī spēj kontrolēt riskus, 
pieņemot radošus risinājumus, pielāgojoties vajadzībām, kuras strauji mainās. 

 


