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świadczenia usług w poszczególnych krajach i regionach oraz zakres i 
wykorzystanie funduszy strukturalnych do wsparcia świadczenia tych 
usług. 
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STRESZCZENIE 
Niniejsze opracowanie zawiera przeznaczone dla Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu 
Europejskiego (PE) krytyczne i całościowe omówienie tematu wzajemnych powiązań między 
funduszami strukturalnymi (FS) i usługami świadczonymi w interesie ogólnym i w ogólnym 
interesie gospodarczym (UOI(G)). Bardziej konkretnie – przedstawia ono analizę 
porównawczą koncepcji, tradycji, ram prawnych i poziomu świadczenia UOI(G) w 27 
państwach członkowskich. Podstawą tego omówienia jest obszerny przegląd literatury 
naukowej, prawniczej i politycznej oraz jakościowa i ilościowa analiza najważniejszych 
wskaźników dotyczących świadczenia i finansowania usług. 
 
Na tej podstawie przedstawiono krytyczny przegląd głównych ustaleń i zaleceń. 
 
Zagadnienia 

 Pojęcie UOI(G) obejmuje kilka usług użyteczności publicznej i powoduje 
powstawanie różnych definicji i granic w zależności od różnych tradycji krajowych, 
kulturowych i prawnych.  Pomimo przekształceń, którym podlegało to pojęcie, oraz 
różnic w tradycjach i praktykach krajowych mających wpływ na jego interpretację, 
koncepcja ta opiera się na wspólnym zbiorze wartości i celów i obejmuje 
wszystkie usługi spełniające kryteria interesu zbiorowego.  W interesie zbiorowym 
leży powszechna dostępność dla wszystkich (społeczna, przestrzenna i 
finansowa), gwarancja ciągłości usług i określona norma zapewnianej jakości, 
a także reagowanie na potrzeby użytkowników i ochrona konsumentów oraz 
przystępność cenowa. 

 UOI(G) odnoszą się do wielu różnych sektorów i typologii usług, które można 
zaliczyć do grup usług sieciowych, usług administracji publicznej, które obejmują 
obowiązkową ochronę socjalną, usług edukacyjnych, usług w zakresie ochrony 
zdrowia i usług socjalnych, usług społeczno-kulturalnych. Obejmują one usługi, 
które zazwyczaj znajdują się poza zakresem rynków (np. obowiązkowe 
kształcenie, ochrona socjalna), obowiązki państwa (np. bezpieczeństwo i wymiar 
sprawiedliwości) i usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (np. 
energetyka i łączność). Należy zrozumieć, że UOI(G) nie należy utożsamiać z 
dodatkowymi usługami dla obszarów o niekorzystnych warunkach lub obywateli 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, lecz że są to usługi służące wszystkim 
obywatelom i przedsiębiorstwom, które pomagają korzystać z praw podstawowych i 
ułatwiają dostęp do podstawowych usług, przyczyniając się do tworzenia spójności 
społecznej i dobrobytu społecznego. Ich charakter gospodarczy jest zazwyczaj 
kojarzony z niedoskonałościami rynku i wynika np. ze zbiorowego charakteru usług, 
istnienia korzyści skali lub zakresu, powstawania naturalnych monopoli, istnienia 
efektów zewnętrznych lub asymetrii informacji. Z tego względu władze publiczne 
nakładają konkretne obowiązki świadczenia usług publicznych, co powoduje również, 
że UOI(G) są świadczone po przystępnej cenie i są wysokiej jakości. 
Aby przedstawić bardziej praktyczną wiedzę o działalności wchodzącej w zakres 
UOI(G), w opracowaniu przygotowanym w ramach projektu „Mapping Public 
Services” [Planowanie usług publicznych] Europejskiego Centrum Pracodawców i 
Przedsiębiorstw sporządzono wstępną listę około 25 rodzajów działalności na 
podstawie rozporządzeń WE nr 438/2001 i 1828/2006, przy czym każdy z tych 
rodzajów odnosi się do traktatu, prawa wtórnego lub komunikatu albo do orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). W kilku państwach członkowskich 
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za należące do domeny publicznej uznano inne rodzaje działalności, w szczególności 
na szczeblu lokalnym. W państwach o silnej autonomii lokalnej zakres usług może 
być bardzo duży. 

W związku z tym można uznać, że UOI(G) są zapewniane w ramach licznych 
rodzajów działalności i obejmują różnorodne sektory, takie jak: 

 Usługi sieciowe: Telekomunikacja i technologie informacyjno-
komunikacyjne; usługi pocztowe; energetyka; transport; infrastruktura; 
oświetlenie miejsc publicznych; system wodno-kanalizacyjny; zbieranie 
odpadów i ich przetwarzanie; sprzątanie ulic 

 Usługi administracji publicznej: Obowiązkowa ochrona socjalna. 
 Edukacja: Edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, średnim i 

wyższym; kształcenie zawodowe. 
 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej: Szpitale; 

ambulatoryjne usługi zdrowotne i usługi pogotowia; uzupełniająca ochrona 
socjalna; usługi opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom (w tym żłobki); opieka 
nad osobami starszymi; opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich 
ochrona; opieka zastępcza; usługi wsparcia dla osób długotrwale 
bezrobotnych. 

 Sport i rekreacja: Baseny, centra sportowe, terapie spa. 
 Usługi społeczno-kulturalne: Teatry; hale sportowe i sale koncertowe; sale 

wystawowe i konferencyjne; akademie muzyczne i teatralne; muzea, pomniki 
i biblioteki. 

 Inne usługi i inna infrastruktura zapewniane w interesie ogólnym: 
Mieszkania czynszowe; mieszkania dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; straż pożarna; usługi finansowe; cmentarze, krematoria i 
usługi pogrzebowe. 
 

 Zagadnienie UOI(G) jest istotne w prowadzonej w Unii Europejskiej (UE) debacie 
dotyczącej polityki, ponieważ usługi te są bardzo ważnym aspektem w europejskim 
modelu społecznym, gdyż promują wartości europejskie, wspierają spójność 
społeczną i terytorialną oraz gwarantują możliwości korzystania z 
podstawowych wolności. UOI(G) są czynnikiem warunkującym spójność, jeśli 
chodzi o świadczenie takich samych, przystępnych cenowo i powszechnych usług 
wszystkim obywatelom niezależnie od ich sytuacji ekonomicznej, społecznej i 
geograficznej. Ten aspekt jest formalnie ujęty w art. 14 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), z którego wynika pozytywny obowiązek państw 
członkowskich i UE, które w granicach swych kompetencji muszą zapewnić 
funkcjonowanie UOI(G) na podstawie zasad i na warunkach pozwalających im 
wypełniać ich zadania. Ponadto załączony do traktatu lizbońskiego protokół w 
sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym uznaje znaczenie tych usług i ich 
rolę w spójności społecznej i terytorialnej. Podsumowując, UOI(G) sprzyjają 
spójności społecznej (dzięki temu, że gwarantują wszystkim obywatelom dostęp do 
przystępnych cenowo podstawowych usług o wysokiej jakości), spójności 
terytorialnej (dzięki temu, że usługi świadczone w interesie ogólnym są zapewniane 
na wszystkich obszarach niezależnie od odległości lub izolacji geograficznej lub 
gospodarczej) i pomagają zagwarantować autentyczne możliwości korzystania z 
podstawowych wolności, które są niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu 
społeczeństwa europejskiego. 

 Zważywszy na znaczenie UOI(G) we wspieraniu spójności społecznej i terytorialnej, 
debata ogólnoeuropejska nabrała w ciągu ostatnich 20 lat tempa, do czego 
dodatkowo przyczyniły się zielona księga i biała księga w sprawie usług 
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świadczonych w interesie ogólnym, które koncentrowały się głównie na 
sektorach działających w oparciu o sieć. W 2006 r. przyjęty został komunikat w 
sprawie usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym (USIO). Traktat 
lizboński wprowadził kartę praw podstawowych i załącznik w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, co położyło dodatkowy nacisk na znaczenie 
UOI(G) w UE. Dokumenty te i kwestie poruszone w dyrektywie usługowej 
dostarczyły tematów do ostatnich dyskusji dotyczących definicji, zakresu, 
świadczenia, organizacji i finansowania UOI(G) w UE.  
Wdrażanie dyrektywy usługowej oraz niezbędnych podstawowych przepisów i 
procedur krajowych przez państwa członkowskie uległo opóźnieniu –  20 państw 
członkowskich przyjęło już ustawodawstwo horyzontalne, w 5 państwach 
członkowskich (Austria, Cypr, Irlandia, Luksemburg i Portugalia) nadal trwają 
dyskusje, a Francja i Niemcy postanowiły zawrzeć ogólne zasady w kilku aktach (w 
Niemczech prace zostały już prawie ukończone, a we Francji są nadal w toku). 
Dostosowanie istniejących przepisów jest jednak bardziej skomplikowane; jedynie 
12 państw członkowskich wskazało, że ukończyły one wprowadzanie tych zmian.  
Oceny nadal wymagają konsekwencje licznych przepisów UE dotyczących UOI(G) 
bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie się do sposobów ich organizacji i 
finansowania. Debata jest zatem nadal otwarta i w 2010 r. trzeba dodatkowo 
omówić kilka kwestii prawnych i organizacyjnych, przy czym podstawowym 
elementem jest horyzontalne lub przekrojowe prawo ramowe dotyczące usług 
świadczonych w interesie ogólnym oraz znaczenie ich świadczenia i współpracy na 
skalę transgraniczną. 
 

Fakty 
 

 Między krajami i regionami UE występują znaczne różnice pod względem 
wyposażenia i świadczenia UOI(G), co jest kluczowym czynnikiem w debacie na 
temat przyszłości świadczenia i finansowania usług wykonywanych w interesie 
publicznym. Świadczenie UOI(G) charakteryzuje się – zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym – znacznymi różnicami ilościowymi i jakościowymi. Z 
analizy sytuacji w poszczególnych wymienionych wcześniej sektorach UOI(G) jasno 
wynika, że największe luki w świadczeniu UOI(G) i jakości usług można znaleźć w 
krajach UE-12 oraz w regionach wiejskich i peryferyjnych. Stwierdzenie to znajduje 
potwierdzenie i uzasadnienie przy uwzględnieniu łącznego wskaźnika UOI(G), który 
obejmuje wszystkie odpowiednie sektory. Najwyższy poziom świadczenia i jakości 
usług występuje w państwach skandynawskich i nordyckich, a przy uwzględnieniu 
podziału na regiony – w regionach stołecznych państw UE-15. 

 
 Sektor telekomunikacji jako główna siła napędowa gospodarki opartej na wiedzy 

świadczy kluczową usługę, która może również pomóc w zmniejszeniu różnic 
pomiędzy rozwiniętymi i mniej rozwiniętymi regionami w UE. Największa 
nierównowaga dotyczy państw UE-12, w których np. współczynniki penetracji 
usług szerokopasmowych pozostają poniżej średniej UE, która wynosi 13% 
ludności posiadającej dostęp do tych usług. W rzeczywistości w Polsce, na Słowacji i 
w Bułgarii mniej niż pięciu mieszkańców na 100 posiada połączenie z siecią 
szerokopasmową. W przypadku usług socjalnych i infrastruktury można dostrzec 
inny schemat różnic między państwami UE-12 i UE-15, na przykład pod względem 
liczby łóżek szpitalnych (w 2006 r. najlepiej wyposażonymi państwami były 
Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i Finlandia, a Wielka Brytania oraz 
południowe kraje europejskie jak Portugalia, Hiszpania, Włochy i Grecja miały 
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najniższy poziom rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia na mieszkańca i 
odnotowano w nich największe rozbieżności regionalne) lub opieki przedszkolnej, 
w którym to przypadku występują znaczne różnice między państwami 
członkowskimi, lecz nie są to różnice między starymi i nowymi członkami. Biorąc 
natomiast pod uwagę niezaspokojenie potrzeb medycznych, w państwach UE-12 
koszty opieki są wyższe, czas oczekiwania jest dłuższy i występują trudności z 
dotarciem do najbliższych zakładów opieki. W przypadku sektora środowiska 
naturalnego i energetyki między państwami członkowskimi występują różnice w 
zaopatrzeniu w wodę – w państwach UE-12 odsetek ludności podłączonej do 
publicznego systemu wodociągowego jest niższy (w Rumunii jedynie około 50% 
obywateli posiada dostęp do publicznego systemu wodociągowego). Biorąc pod 
uwagę przetwarzanie odpadów, na Cyprze, w Czechach, na Łotwie i na Litwie 
należy zwiększyć zdolności do przetwarzania odpadów, które w 2006 r. były 
znacznie mniejsze niż średnia UE (0,68 tony przetworzonych odpadów na 
mieszkańca). Wiele różnic występuje w sektorze transportu, w którym są one 
najbardziej wyraźne w przypadku państw UE-12 i dotyczą długości i jakości sieci 
autostrad i zelektryfikowanej sieci kolejowej. Budowa autostrad w państwach 
wschodnich koncentruje się głównie wokół miast stołecznych i innych większych 
ośrodków zurbanizowanych, natomiast w regionach peryferyjnych dostępność dróg 
jest niewielka. W państwach UE-12 istnieją sieci kolejowe, lecz składają się głównie 
z pojedynczych torów lub linii niezelektryfikowanych, które powodują, że czas 
podróży staje się znacznie dłuży. 

 
 Biorąc pod uwagę różnice w świadczeniu UOI(G) na poziomie terytorialnym i na 

poziomie konkretnego sektora, naturalna staje się analiza roli FS w niwelowaniu 
różnic między krajami i regionami dobrze zaopatrzonymi w infrastrukturę a 
obszarami, na których konieczne są dodatkowe inwestycje. W okresie 
programowania 2007–2013 inwestycje w infrastrukturę podstawową wyniosą 170 
mld EUR z EFRR i 70 mld EUR z Funduszu Spójności, przy czym 40% z nich to 
inwestycje w sektorach transportu i ochrony środowiska naturalnego, a reszta 
przypadnie na infrastrukturę telekomunikacyjną, energetyczną i społeczną. 
Głównymi beneficjentami tych ogromnych inwestycji są państwa członkowskie 
UE-12.  
Jakościowa i ilościowa analiza statystyczna dostarcza informacji świadczących o 
stosunku odwrotnie proporcjonalnym między wskaźnikami świadczenia usług a 
wydatkami z FS, co oznacza, że fundusze są rzeczywiście ukierunkowane na obszary 
i sektory znajdujące się w potrzebie. FS służą zatem osiąganiu spójności społecznej i 
terytorialnej, jeśli chodzi o UOI(G). Biorąc pod uwagę ogólne wydatki z FS w 
sektorach UOI(G), współczynnik korelacji z łącznym wskaźnikiem świadczenia 
UOI(G) jest ujemny (i równy -0,57), co wskazuje, że państwa UE dokonują 
przydziału FS, jeżeli poziom zapewnienia usług jest niski. Zatem FS przyczyniają się 
do zwiększenia poziomu świadczenia i jakości UOI(G) w sektorach, w których jest on 
niższy, co wydaje się szczególnie dotyczyć sektora telekomunikacji (współczynnik 
korelacji z wydatkami z FS w tej kategorii wynosi -0,59), infrastruktury 
społecznej (-0,24) i transportu (-0,23). W sektorze ochrony środowiska 
naturalnego i energetyki współczynnik korelacji jest dodatni, co wskazuje, że 
znaczne wydatki w tym sektorze mogą być bezpośrednio powiązane z działaniami na 
rzecz oszczędności energii i ochroną środowiska naturalnego i mogą być wysokie 
nawet wówczas, gdy poziom świadczenia usług jest dobry. 
 

 

6 



Wzajemne powiązania między funduszami strukturalnymi i usługami świadczonymi w ogólnym interesie 
(gospodarczym) oraz możliwości świadczenia usług na skalę transgraniczną 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Patrząc z tej perspektywy, można dostrzec silną zależność między świadczeniem 
UOI(G) a osiąganiem celów polityki spójności: 
 
 FS, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i w szczególności Fundusz 

Spójności, dzięki szerokiemu zakresowi interwencji, finansują podstawową 
infrastrukturę zapewniającą świadczenie UOI(G). Z EFRR finansowana jest budowa i 
modernizacja nowych dróg, mostów, sieci kanalizacyjnych, fabryk, kompleksów 
biurowych, kompleksów naukowych i infrastruktury turystycznej. EFRR może 
również wspierać inwestycje w edukację i ochronę zdrowia, działania badawczo-
rozwojowe oraz inwestycje związane ze środowiskiem naturalnym. Fundusz 
Spójności finansuje do 85% kwalifikowalnych wydatków w ramach dużych projektów 
dotyczących środowiska naturalnego i infrastruktury transportowej. Oczekiwanymi 
skutkami takich interwencji są poszerzenie zasięgu, którym objęta jest 
ludność, podniesienie jakości i poprawa efektywności. 

 Jednocześnie świadczenie UOI(G) zmniejsza dysproporcje między regionami 
i zwiększa spójność gospodarczą, społeczna i terytorialną. Wkład UOI(G) we 
wspieranie spójności społecznej i terytorialnej można w szczególności zaobserwować 
na kilku poziomach: 

 Spójność terytorialna zwiększa się, jeżeli dostęp do efektywnych UOI(G) o 
wysokiej jakości jest zapewniony na wszystkich terytoriach UE, w tym na 
obszarach miejskich, oddalonych, peryferyjnych i słabo zaludnionych. UOI(G) 
są podstawowymi elementami w przypadku planów zagospodarowania terenu, 
a przede wszystkim w przypadku zapewnienia regularnych i ciągłych usług na 
obszarach wiejskich, odizolowanych, peryferyjnych i wyspiarskich; 

 Spójność społeczna jest zapewniona, jeżeli nie dochodzi do dyskryminacji w 
korzystaniu z podstawowych praw i wolności ze względu na sytuację 
społeczną. Równy dostęp do UOI(G) jest czynnikiem warunkującym spójność 
społeczną. 

 
Zalecenia i wnioski 

 UOI(G) są istotnym elementem umożliwiającym osiągnięcie celów spójności 
społecznej i terytorialnej/regionalnej w UE i mogą pomóc w propagowaniu 
atrakcyjności i konkurencyjności całej UE w zglobalizowanej gospodarce, a 
jednocześnie gwarantować obywatelom UE możliwości korzystania z podstawowych 
praw i wolności. Między sektorami UOI(G) oraz państwami i regionami UE występują 
różnice w poziomie świadczenia usług, jeśli chodzi o dystrybucję, dostępność, jakość 
i efektywność. Dla zagwarantowania powszechnego dostępu wszystkim obywatelom, 
niezależnie od sytuacji terytorialnej lub osobistej, zasadnicze znaczenie mają 
inwestycje w infrastrukturę UOI(G) w różnych sektorach. 

 
Pod tym względem FS są podstawowym elementem pozwalającym na 
zapewnienie większej liczby lepszych usług świadczonych w interesie ogólnym 
obszarom i sektorom, gdzie poziom ich świadczenia jest niższy. Należy również 
wspierać programy współpracy transgranicznej, dotyczące zwłaszcza tworzenia 
ponadnarodowych sieci transportowych, komunikacyjnych i energetycznych. 
Obecnie dane z okresu programowania 2000–2006 pokazują, że jedynie 30% 
funduszy przeznaczonych w ramach EFRR na inicjatywę dotyczącą współpracy 
transgranicznej ukierunkowano na sektory UOI(G). W tym przypadku dominują 
sektory transportu i telekomunikacji, które otrzymują największą część funduszy. 
Powodem tej sytuacji może być złożona struktura świadczenia usług 
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transgranicznych w porównaniu z programami świadczenia standardowych UOI(G).  
Współpraca transgraniczna może być jednak istotnym sposobem świadczenia usług 
między regionami i krajami, zachęcającym do mobilności, zmniejszającym koszty 
wynikające z zatorów, zapewniającym lepsze usługi telekomunikacyjne i 
energetyczne oraz powodującym upowszechnianie się usług (pozytywne efekty 
dodatkowe) dzięki interoperacyjności usług między regionami. Należy zachęcać do 
dokonywania inwestycji z FS ukierunkowanych na infrastrukturę służącą do 
świadczenia i dostarczania usług, ponieważ mogą one pomóc w pokonaniu przeszkód 
prawnych, finansowych, technicznych, ekonomicznych i instytucjonalnych w 
realizacji inicjatyw dotyczących współpracy transgranicznej. 

 
 Poziom świadczenia i dostarczania UOI(G) nie powinien jednak być jedynym celem. 

Chociaż powszechny dostęp jest sprawą pierwszorzędnej wagi, istotne znaczenie 
mają również kwestie przystępności cenowej i jakości. Po zapewnieniu 
podstawowej infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług – możliwe, że 
sfinansowanej z inwestycji w ramach FS – trzeba znaleźć równowagę między 
stabilnością finansową usługodawcy a opłatami taryfowymi przystępnymi cenowo dla 
użytkowników. Należy wprowadzić konkretne rozwiązania, takie jak systemy 
zróżnicowanych cen, instrumenty fiskalne w formie wzajemnych subsydiów i 
podatków. Należy wziąć pod uwagę również jakość usługi, a usługodawcy powinni 
stosować się do wytycznych i dyrektyw określających normy i minimalne wymogi 
jakości. W przypadku ostatniej kwestii istotną rolę mogą odgrywać polityki 
europejskie i krajowe, które mogłyby zapewniać wspólne, dobrze określone prawne i 
instytucjonalne ramy świadczenia UOI(G). 

 
 Wreszcie, z prawnego i organizacyjnego punktu widzenia, dla różnych form 

świadczenia usług i głównych zaangażowanych podmiotów korzystny byłby jasny 
zbiór inicjatyw prawnych i instytucjonalnych. Nowe formy świadczenia usług, 
odchodzące od państwa jako jedynego podmiotu zapewniającego usługi świadczone 
w interesie ogólnym, wymagają nowych ustaleń w zakresie zarządzania i nowych 
ustaleń prawnych, które byłyby wspólne dla całej UE, aby pomóc w integracji 
świadczenia i dostarczania usług. Biorąc pod uwagę nowe formy świadczenia usług, 
takie jak koncesje, dzierżawa, partnerstwa publiczno-prywatne, zasadniczym 
czynnikiem warunkującym powodzenie wydaje się wymóg współfinansowania z FS. 

 
Aby zaspokoić konkretne potrzeby każdego kraju i regionu w UE, władze 
lokalne powinny dołożyć znacznych starań w celu przełożenia wspólnych 
ram UE na zbiór szczegółowych ustaleń krajowych i regionalnych, które 
mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. Regiony i rząd lokalny pełnią główną rolę 
w zapewnianiu podstawowych usług świadczonych w interesie ogólnym, dlatego 
podstawowym elementem w tworzeniu skutecznej polityki powinny być lokalne 
warunki i potrzeby. 
 
Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie mają uprawnienia w zakresie 
określania, organizowania i finansowania usług świadczonych w interesie ogólnym 
zgodnie z własnymi tradycjami i potrzebami, natomiast UE nakreśla wspólne zasady 
dotyczące dostępności, przystępności cenowej, bezpieczeństwa, jakości i ochrony. 
Państwa członkowskie powinny wspierać ogólnokrajowe projekty i warunki ramowe, 
a także odpowiadać za opracowanie strategicznego podejścia do świadczenia usług i 
zapewnienie ich przystępności cenowej. 
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W przeciwieństwie do usług czysto komercyjnych finansowanie świadczenia UOI(G) 
zazwyczaj nie może odbywać się wyłącznie za pomocą mechanizmów rynkowych, w 
związku z czym potrzebne są dodatkowe programy. Programy takie, w których 
występuje koordynacja między różnymi władzami i kilkoma celami polityki publicznej 
i które są ze swej natury związane ze świadczeniem UOI(G), są zazwyczaj 
prowadzone na szczeblu państw członkowskich lub nawet na szczeblu 
regionalnym/lokalnym. Wynika to ze stosowania zasady pomocniczości. 
 
W tym przypadku należy uszanować różnice między usługami świadczonymi w 
interesie ogólnym oraz różnymi potrzebami i preferencjami obywateli, użytkowników 
i konsumentów, wynikające z różnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych, 
geograficznych, kulturowych i fizycznych. Należy zwracać odpowiednio uwagę na 
różnorodność charakteryzującą takie usługi, okoliczności ich świadczenia, cechy 
szczególne usługodawców oraz konieczność zachowania elastyczności w 
dostosowaniu usług do różnych potrzeb. 

 
 Główna konsekwencja dla polityki dotyczy tego, że w kontekście 

wielopoziomowego sprawowania rządów zasadnicze znacznie dla zapewnienia 
skutecznej pomocniczości i koordynacji między partnerami ma pojedyncze 
kierownictwo (którą to funkcję mogłyby pełnić rządy centralne, regionalne lub 
lokalne), mogące ukierunkować i dostosować różne interesy związane ze wspólnym 
celem. Aspekt ten jest istotnym warunkiem umożliwiającym efektywne 
funkcjonowanie polityki spójności i świadczenie UOI(G), zwłaszcza w przypadku 
programów współpracy transgranicznej. Niezależnie od sektora, szczególnych 
cech terytorialnych i sposobu finansowania, wyraźne kierownictwo polityczne i 
zdecydowany kierunek umożliwiają spójny rozwój projektów i przestrzeganie 
ścisłego harmonogramu ich realizacji. W przeciwnym razie mogą powstać 
niekorzystne skutki powodujące, że wielopoziomowy system sprawowania rządów 
będzie utrudniać osiąganie celów projektów poprzez paraliżowanie procesu 
decyzyjnego. W tym celu prawdziwe znaczenie w takiej strategicznej dziedzinie 
może mieć pełnienie przez władzę lokalną roli „przedsiębiorcy publicznego”, 
mogącego dokonać gruntownej analizy lokalnych potrzeb, opracować strategiczną 
wizję eliminowania wąskich gardeł, wspierać i katalizować odpowiednie zasoby oraz 
radzić sobie z zagrożeniami poprzez inicjowanie twórczych rozwiązań 
dostosowujących się do szybko zmieniających się potrzeb. 

 


