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ZHRNUTIE 
Predkladaná štúdia pre Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj predstavuje 
kritickú a komplexnú diskusiu o vzájomných vzťahoch medzi štrukturálnymi fondmi 
a poskytovaním služieb všeobecného záujmu a všeobecného hospodárskeho záujmu. 
Obsahuje porovnávaciu analýzu koncepcií, tradícií, legislatívnych rámcov a úrovní 
poskytovania služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu v 27 členských štátoch. 
Diskusia čerpá z rozsiahleho prehľadu akademickej a regulačnej literatúry a literatúry 
o politikách a kvalitatívnej i kvantitatívnej analýzy hlavných ukazovateľov poskytovania, 
dodávok a financovania služieb. 
 
Nasledujúca časť obsahuje kritický prehľad hlavných zistení a odporúčaní. 
 
Oblasti 

 Pojem služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu zahŕňa niekoľko služieb 
verejného záujmu a podnietil vznik rôznych definícií a ohraničení podľa rozmanitých 
národných, kultúrnych a legislatívnych tradícií. Bez ohľadu na zmeny v jeho chápaní 
a rozdiely národných tradícií a postupov, ktoré ovplyvňujú jeho pochopenie, 
vychádza táto koncepcia zo spoločného súboru hodnôt a cieľov a zahŕňa všetky 
služby, ktoré sú reakciou na logiku kolektívneho záujmu. Kolektívny záujem si 
vyžaduje všeobecný prístup pre všetkých (sociálny, územný a finančný), záruku 
nepretržitosti služby a určitý štandard poskytovanej kvality, ako aj schopnosť 
reagovať na používateľov a ochranu zákazníka spolu s cenovou dostupnosťou. 

 Služby všeobecného (hospodárskeho) záujmu sa týkajú mnohých rozmanitých 
odvetví a typov služieb a možno ich rozdeliť na skupinu sieťových služieb, služieb 
verejnej správy zahŕňajúcich povinné sociálne zabezpečenie, vzdelávacích, 
zdravotníckych a sociálnych služieb a skupinu sociálno-kultúrnych služieb. Patria 
k nim služby, ktoré zvyčajne stoja mimo trhového rámca (napr. povinná 
školská dochádzka, sociálne zabezpečenie), povinnosti štátu (napr. bezpečnosť 
a spravodlivosť) a služby všeobecného hospodárskeho záujmu (napr. 
energetika a komunikácie). Treba pochopiť, že služby všeobecného (hospodárskeho) 
záujmu nemožno stotožňovať s pozostatkami služieb pre znevýhodnené oblasti alebo 
obyvateľov, ale že ide o služby pre všetkých občanov a podniky, ktoré pomáhajú 
zabezpečiť uplatnenie základných práv a dostupnosť základných služieb a zároveň 
posilňujú sociálnu súdržnosť a blahobyt. Ich hospodárska povaha zvyčajne súvisí 
s nedostatkami trhu, napríklad kolektívny charakter služby, existencia úspor 
z rozsahu alebo pôsobnosti, výskyt prirodzených monopolov, prítomnosť externých 
účinkov alebo informačná asymetria. Z uvedeného dôvodu ukladajú osobitné 
povinnosti týkajúce sa verejných služieb verejné orgány, ktoré taktiež zaisťujú aj 
poskytovanie služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu za dostupné ceny a vo 
vysokej kvalite. 
Európske centrum zamestnávateľov a podnikov pripravilo s cieľom prakticky 
porozumieť činnostiam, ktoré patria do skupiny služieb všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu, predbežný zoznam približne 25 činností v rámci štúdie 
Mapovanie verejných služieb a na základe nariadení (ES) č. 438/2001 a (ES) 
č. 1828/2006, pričom obe tieto nariadenia odkazujú na Zmluvu, sekundárne právo 
alebo oznámenie, resp. na rozsudky Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“). 
V niektorých členských štátoch sa do oblasti verejného pôsobenia začleňujú iné 
činnosti, predovšetkým na miestnej úrovni. V štátoch so silnou miestnou 
autonómiou môže byť rozsah služieb veľmi široký. 

 
3 



Tematické oddelenie B: štrukturálna a kohézna politika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Preto možno o veľkom počte činností uvažovať ako o činnostiach, ktoré predstavujú 
služby všeobecného (hospodárskeho) záujmu, pričom zahŕňajú rozmanité sektory, 
napríklad: 

 sieťové služby: telekomunikácie, informačné a komunikačné technológie, 
poštové služby, energetika, doprava, infraštruktúra, verejné osvetlenie, 
vodárenské a kanalizačné služby, zber a spracovanie odpadu, čistenie ulíc; 

 služby verejnej správy: povinné sociálne zabezpečenie; 
 vzdelávanie: materské školy, základné, stredoškolské a vysokoškolské 

vzdelanie, odborná príprava; 
 zdravotnícke a sociálne služby: nemocnice, ambulantné zdravotné služby 

a záchranná služba, doplnkové sociálne zabezpečenie, služby starostlivosti 
o deti (vrátane jasieľ), starostlivosť o seniorov, starostlivosť o osoby so 
zdravotným postihnutím a ich ochrana, respitná starostlivosť, služby pomoci 
dlhodobo nezamestnaným; 

 šport, voľný čas: plavecké bazény, športové strediská, kúpele; 
 sociálne a kultúrne služby: divadlá, športoviská a hudobné sály, výstaviská 

a konferenčné sály, hudobné a divadelné akadémie, múzeá, pamätníky 
a knižnice; 

 iné služby a zariadenia všeobecného záujmu: sociálne bývanie, upravené 
bývanie pre osoby so zdravotným postihnutím, hasičské zbory, finančné 
služby, cintoríny, krematóriá a pohrebné služby. 
 

 Význam služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu v diskusii o politikách 
Európskej únie (EÚ) vyplýva z toho, že sa považujú za kľúčový aspekt európskeho 
modelu spoločnosti, podporujú európske hodnoty, posilňujú sociálnu 
a územnú súdržnosť a zaručujú možnosť využívania základných slobôd. 
Služby všeobecného (hospodárskeho) záujmu predstavujú faktor súdržnosti so 
zreteľom na poskytovanie rovnocenných, dostupných a univerzálnych služieb pre 
všetkých občanov bez ohľadu na ich hospodárske, sociálne či geografické 
postavenie. Tento aspekt sa formálne uznáva v článku 14 Zmluvy o fungovaní EÚ, 
ktorý v sebe zahŕňa jednoznačnú povinnosť členských štátov a EÚ, aby v súlade 
s príslušnými právomocami zabezpečili fungovanie týchto služieb na základe zásad 
a podmienok, ktoré im umožňujú plniť ich poslanie. Aj v protokole pripojenom 
k Lisabonskej zmluve o službách všeobecného záujmu sa zdôrazňuje ich význam 
a úloha v rámci sociálnej a územnej súdržnosti. Navyše služby všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu podporujú sociálnu súdržnosť (tým, že zaručujú prístup 
všetkých občanov k veľmi kvalitným a cenovo dostupným základným službám), 
územnú súdržnosť (poskytovaním služieb všeobecného záujmu vo všetkých 
oblastiach bez ohľadu na ich zemepisnú alebo hospodársku odľahlosť či izolovanosť) 
a pomáhajú zaručovať skutočné uplatňovanie základných slobôd, ktoré je 
nevyhnutné pre úplné zapojenie do života európskej spoločnosti. 

 So zreteľom na význam služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu pri podpore 
sociálnej a územnej súdržnosti sa v uplynulých 20 rokoch zintenzívnila 
celoeurópska diskusia, ktorú povzbudili aj zelená a biela kniha o službách 
všeobecného záujmu so zameraním najmä na sieťové odvetvia. V roku 2006 bolo 
prijaté oznámenie o sociálnych službách všeobecného záujmu. Lisabonskou zmluvou 
sa zaviedla Charta základných práv Európskej únie a k zmluve bol pripojený protokol 
o službách všeobecného záujmu, čím sa ešte viac zdôraznil význam služieb 
všeobecného (hospodárskeho) záujmu v EÚ. Tieto dokumenty, ako aj otázky, ktoré 
vyvolala smernica o službách, podnietili súčasné diskusie o vymedzení, rozsahu, 
poskytovaní, organizácii a financovaní služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu 
v EÚ. 
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Vykonávanie smernice o službách a prispôsobenie nevyhnutných vnútroštátnych 
právnych predpisov členskými štátmi má určité meškanie: horizontálnu legislatívu 
doteraz prijalo 20 členských štátov, v 5 členských štátoch (Rakúsko, Cyprus, Írsko, 
Luxembursko a Portugalsko) pokračujú diskusie a Francúzsko a Nemecko sa rozhodli 
zahrnúť všeobecné zásady do niekoľkých aktov (v Nemecku je práca takmer 
ukončená a vo Francúzsku pokračuje). Prispôsobenie existujúcich právnych 
predpisov je zložitejšie a len 12 členských štátov uviedlo, že zmeny dokončili. 
Naďalej je však potrebné posúdiť dôsledky veľkého počtu pravidiel EÚ, ktoré sa 
zaoberajú službami všeobecného (hospodárskeho) záujmu priamo alebo nepriamo 
prostredníctvom ich usporiadania a režimov financovania. Diskusia je preto aj 
naďalej otvorená a v roku 2010 treba prediskutovať niekoľko právnych 
a organizačných otázok, pričom k najdôležitejším patria horizontálne a prierezové 
rámcové právne predpisy pre služby všeobecného záujmu a význam cezhraničného 
poskytovania služieb a spolupráce. 
 

Dôkazy 
 

 Finančné zabezpečenie a poskytovanie služieb všeobecného (hospodárskeho) 
záujmu sa v jednotlivých štátoch a regiónoch EÚ veľmi líšia a predstavujú kľúčový 
faktor v rámci diskusie o budúcnosti poskytovania a financovania služieb verejného 
záujmu. Poskytovanie služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni charakterizujú zásadné rozdiely týkajúce sa 
kvantity a kvality. Z analýzy situácie v rôznych odvetviach služieb všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu vyplýva, že najväčšie medzery v poskytovaní služieb 
všeobecného (hospodárskeho) záujmu a ich kvality možno nájsť v štátoch EÚ-12 
a vo vidieckych a periférnych regiónoch. Toto zistenie sa potvrdzuje pri zohľadnení 
agregovaného ukazovateľa služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu pre všetky 
príslušné odvetvia. Najvyššia úroveň poskytovania a kvality služieb bola zistená 
v škandinávskych a severských štátoch a v regiónoch hlavných miest krajín EÚ-15, 
ak sa zváži regionálne rozčlenenie. 

 
 Kľúčovú službu, ktorá môže pomôcť pri zmenšovaní rozdielov medzi rozvinutými 

a menej rozvinutými regiónmi EÚ, predstavuje odvetvie telekomunikácií ako 
hlavná hybná sila znalostného hospodárstva. Najväčšie rozdiely sa týkajú štátov EÚ-
12, v ktorých je napríklad miera prieniku širokopásmového internetu pod 
úrovňou priemeru EÚ, čo je 13 % obyvateľstva s prístupom k širokopásmovému 
internetu. V Poľsku, na Slovensku a v Bulharsku je menej ako päť zo 100 obyvateľov 
pripojených k širokopásmovej sieti. V oblasti sociálnych služieb a infraštruktúr 
je porovnanie štátov EÚ-12 a EÚ-15 odlišné: napríklad z hľadiska počtu 
nemocničných lôžok (v roku 2006 k najlepšie vybaveným štátom patrili Nemecko, 
Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Fínsko, zatiaľ čo v Spojenom 
kráľovstve a štátoch južnej Európy, napríklad v Portugalsku, Španielsku, Taliansku 
a Grécku, je málo zdravotníckych zariadení na počet obyvateľov a rozdiely medzi 
regiónmi sú väčšie) alebo predškolských zariadení, kde síce existujú veľké 
rozdiely medzi členskými štátmi, nie však medzi starými a novými členskými štátmi. 
Keď sa však zvážia nesplnené liečebné potreby, pre štáty EÚ-12 sú 
charakteristické vyššie náklady na starostlivosť, dlhšie čakacie lehoty a problémy 
s dostupnosťou najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ ide o životné 
prostredie a energetiku, zásobovanie vodou sa v jednotlivých členských štátoch 
líši, pričom v štátoch EÚ-12 je podiel obyvateľov pripojených k verejnej vodovodnej 
sieti nižší (v Rumunsku má k verejnej vodovodnej sieti prístup len približne 50 % 
občanov). Z hľadiska spracovania odpadu treba zvýšiť kapacitu na Cypre, v Českej 
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republike, Lotyšsku a Litve, ktorá bola v roku 2006 hlboko pod priemerom EÚ (0,68 
tony spracovaného odpadu na osobu). V odvetví dopravy pretrváva veľa rozdielov 
v dĺžke a kvalite diaľničnej a elektrifikovanej železničnej siete, pričom 
nedostatky sú výraznejšie v štátoch EÚ-12. Stavba diaľnic vo východných štátoch sa 
prevažne sústreďuje do okolia hlavných miest a ďalších veľkých mestských centier, 
zatiaľ čo periférne regióny charakterizuje nízka cestná dostupnosť. Železničná sieť 
v štátoch EÚ-12 existuje, ale tvoria ju prevažne jednokoľajové alebo 
neelektrifikované trasy, čo zásadne predlžuje čas prepravy. 

 
 Z rozdielov pri poskytovaní služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu na 

jednotlivých územiach a v jednotlivých odvetviach prirodzene vyplýva potreba 
analyzovať úlohu štrukturálnych fondov pri preklenovaní priepastí medzi dobre 
vybavenými štátmi a regiónmi a oblasťami, ktoré potrebujú dodatočné investície. 
V programovom období 2007 – 2013 sa do základných infraštruktúr bude investovať 
170 miliárd eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 70 miliárd eur 
z Kohézneho fondu, pričom 40 % z nich sa týka dopravy a životného prostredia 
a zvyšok sa rozdelí medzi telekomunikačné, energetické a sociálne infraštruktúry. 
Najväčšími príjemcami týchto rozsiahlych investícií sú členské štáty EÚ-12. 
Kvalitatívne a kvantitatívne štatistické analýzy svedčia v prospech negatívneho 
vzťahu medzi ukazovateľmi poskytovania a výdavkami štrukturálnych fondov 
a vyplýva z nich, že financie smerujú do oblastí a odvetví, ktoré ich potrebujú. 
Štrukturálne fondy sú teda veľmi užitočné pri dosahovaní sociálnej a územnej 
súdržnosti z hľadiska služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu. So zreteľom na 
celkové výdavky štrukturálnych fondov v odvetviach služieb všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu bude korelačný koeficient s agregovaným ukazovateľom 
poskytovania služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu záporný (bude sa 
rovnať –0,57), čo ukazuje, že štáty EÚ majú sklon prideľovať prostriedky zo 
štrukturálnych fondov vtedy, keď je vybavenosť službami nízka. Štrukturálne fondy 
takto prispievajú k rozširovaniu poskytovania služieb všeobecného (hospodárskeho) 
záujmu a k zvyšovaniu ich kvality v zaostávajúcich odvetviach, čo platí najmä pre 
odvetvie telekomunikácií (korelačný koeficient s výdavkami štrukturálnych 
fondov v tejto kategórii je –0,59), sociálnej infraštruktúry (–0,24) a dopravy (–
0,23). V odvetví životného prostredia a energetiky je korelačný koeficient 
kladný, čo ukazuje, že vysoké výdavky v odvetví energetiky a ochrany životného 
prostredia môžu priamo súvisieť s opatreniami na úsporu energie a ochranu 
životného prostredia a budú vysoké aj vtedy, keď bude poskytovanie dobré. 

 
Z tohto hľadiska existuje úzky vzťah medzi poskytovaním služieb všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu a dosiahnutím cieľov politiky súdržnosti: 
 
 Štrukturálne fondy, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

a Kohézny fond, financujú vďaka širokému záberu základné infraštruktúry, ktoré 
zabezpečujú poskytovanie služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu. Z fondu 
EFRR sú poskytované finančné prostriedky na stavbu a modernizáciu nových ciest, 
mostov, kanalizácie, závodov, podnikateľských zón, vedeckých parkov a turistických 
zariadení. Prostredníctvom fondu EFRR možno podporovať aj investície do školstva 
a zdravotníctva, výskumu a vývoja a investície súvisiace so životným prostredím. 
Kohéznym fondom sa financuje až 85 % oprávnených výdavkov na veľké projekty 
zahŕňajúce životné prostredie a dopravnú infraštruktúru. Predpokladá sa, že 
výsledkom týchto zásahov bude rozšírenie pokrytia obyvateľstva, vyššia 
kvalita a účinnosť. 
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 Poskytovanie služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu zároveň 
zmenšuje rozdiely medzi regiónmi a posilňuje hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť. Podiel služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu na 
podpore sociálnej a územnej súdržnosti možno sledovať na viacerých úrovniach: 

 Územná súdržnosť sa prehĺbi, ak sa zabezpečí dostupnosť kvalitných 
a efektívnych služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu na celom území 
EÚ vrátane mestských, odľahlých, periférnych a riedko osídlených území. 
Služby všeobecného (hospodárskeho) záujmu predstavujú štruktúrne prvky 
v rámci urbanistického a územného plánovania, ale predovšetkým pri 
poskytovaní pravidelných a nepretržitých služieb vo vidieckych, izolovaných, 
periférnych a ostrovných oblastiach. 

 Sociálna súdržnosť bude zaistená, ak obyvatelia nebudú diskriminovaní pri 
uplatňovaní svojich základných práv a slobôd na základe ich sociálneho 
postavenia. Základnou podmienkou sociálnej súdržnosti je rovnaká 
dostupnosť služieb (všeobecného) hospodárskeho záujmu. 

 
Odporúčania a závery 

 Služby všeobecného (hospodárskeho) záujmu predstavujú podstatnú zložku 
potrebnú na dosiahnutie cieľov sociálnej a územnej/regionálnej súdržnosti v EÚ, 
môžu pomôcť pri podpore príťažlivosti a konkurencieschopnosti EÚ v globalizovanom 
hospodárstve a zároveň zaručiť uplatňovanie základných práv a slobôd občanov EÚ. 
Úrovne poskytovania sa v jednotlivých odvetviach a v štátoch a regiónoch EÚ líšia 
z hľadiska rozdelenia, dostupnosti, kvality a účinnosti. Životne dôležitou podmienkou 
zaručenia všeobecnej dostupnosti pre všetkých občanov bez ohľadu na teritoriálne či 
osobné charakteristiky sú investície do infraštruktúry služieb všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu v jednotlivých odvetviach. 

 
Z tohto hľadiska predstavujú služby všeobecného (hospodárskeho) záujmu 
najdôležitejší prvok poskytovania väčšieho počtu lepších služieb všeobecného 
záujmu v zaostávajúcich oblastiach a sektoroch. Podporovať treba aj programy 
cezhraničnej spolupráce, najmä so zreteľom na budovanie nadnárodných 
dopravných, telekomunikačných a energetických sietí. Údaje z programového 
obdobia 2000 – 2006 ukazujú, že len 30 % finančných prostriedkov z fondu EFRR 
určených na iniciatívy cezhraničnej spolupráce smeruje do odvetví služieb 
všeobecného (hospodárskeho) záujmu. Prevažujú medzi nimi odvetvia dopravy 
a telekomunikácií, ktoré dostávajú najväčší podiel prostriedkov. Tieto údaje môžu 
byť dôsledkom zložitej štruktúry dodávok cezhraničných služieb v porovnaní so 
štandardnými programami poskytovania služieb všeobecného (hospodárskeho) 
záujmu. Cezhraničná spolupráca však môže predstavovať dôležitý spôsob dodávok 
služieb medzi regiónmi a krajinami, keďže povzbudzuje mobilitu, znižuje náklady 
súvisiace s preťažením, poskytuje lepšie telekomunikačné a energetické služby 
a vytvára pozitívne vedľajšie účinky prostredníctvom interoperability služieb 
v jednotlivých regiónoch. Treba podporiť cielené investície štrukturálnych fondov do 
infraštruktúry určenej na dodávky a poskytovanie služieb, keďže môžu pomôcť pri 
prekonávaní právnych, finančných, technických, hospodárskych a inštitucionálnych 
prekážok realizácie iniciatív cezhraničnej spolupráce. 

 
 Úroveň poskytovania služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu by však nemala 

byť jediným cieľom. Aj keď má všeobecný prístup rozhodujúci význam, dôležité sú aj 
otázky cenovej dostupnosti a kvality. Až bude zabezpečená základná 
infraštruktúra služieb, ktorá sa mohla financovať investíciami zo štrukturálnych 
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fondov, treba nájsť rovnováhu medzi finančnou udržateľnosťou poskytovateľa služieb 
a dostupnosťou taríf pre používateľov. Treba zaviesť osobitné opatrenia, napríklad 
systémy diferenciácie cien alebo fiškálne nástroje vo forme krížových dotácií a daní. 
Treba tiež zohľadniť kvalitu služieb a poskytovatelia služieb by mali dodržiavať 
normatívne predpisy usmernení a smerníc a spĺňať požiadavky na minimálnu kvalitu. 
V tejto súvislosti môžu zohrať kľúčovú úlohu európske a vnútroštátne politiky, a to 
zaistením spoločného, dobre vymedzeného právneho a inštitucionálneho rámca na 
poskytovanie služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu. 

 
 Napokon, z právneho a organizačného hľadiska, bude pre režimy poskytovania 

a hlavné zúčastnené strany prínosom jasný súbor právnych a inštitucionálnych 
iniciatív. Nové režimy poskytovania, ktoré sa vzďaľujú od modelu štátu ako jediného 
poskytovateľa služieb všeobecného záujmu, si vyžadujú nové riadiace a regulačné 
prostredie spoločné pre celú EÚ, ktoré by povzbudilo integráciu pri poskytovaní 
a dodávke služieb. Vzhľadom na nové formy dodávok, napríklad koncesie, prenájom 
a verejno-súkromné partnerstvo, sa spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov javí 
ako najdôležitejší faktor úspechu. 

 
Na uspokojenie osobitných požiadaviek jednotlivých štátov a regiónov v EÚ 
by miestne orgány mali venovať veľkú pozornosť premietnutiu spoločného 
rámca EÚ do súboru osobitných vnútroštátnych a regionálnych opatrení, 
ktoré by mohli pomôcť dosiahnuť stanovený cieľ. Pri poskytovaní základných 
služieb všeobecného záujmu majú ústredné postavenie regióny a miestne 
samosprávy a v strede efektívneho politického návrhu musia stáť miestne 
podmienky a potreby. 
 
V súlade so zásadou subsidiarity majú členské štáty právomoc vymedziť, 
organizovať a financovať služby všeobecného záujmu podľa vlastných tradícií 
a požiadaviek, zatiaľ čo EÚ vytyčuje spoločné zásady týkajúce sa prístupnosti, 
cenovej dostupnosti, bezpečnosti, kvality a ochrany. Členské štáty by mali 
podporovať celoštátne projekty a rámcové podmienky a mali by tiež zodpovedať za 
vypracovanie strategického prístupu k poskytovaniu služieb a zabezpečeniu ich 
dostupnosti. 
 
Na rozdiel od výlučne komerčných služieb nie je poskytovanie služieb všeobecného 
(hospodárskeho) záujmu zvyčajne možné pokryť len trhovými mechanizmami 
a potrebné sú dodatočné systémy. Tieto systémy, ktoré sa vyznačujú koordináciou 
činností medzi rôznymi orgánmi a niekoľkých cieľov verejnej politiky a sú vnútorne 
prepojené s poskytovaním služieb všeobecného (hospodárskeho) záujmu, sa 
v podstate pripravujú na úrovni členských štátov, či dokonca na regionálnej alebo 
miestnej úrovni. Vyplýva to z uplatňovania zásady subsidiarity. 
 
Z tohto hľadiska treba rešpektovať rozdiely medzi rôznymi službami všeobecného 
záujmu, ako aj odlišné potreby a priority občanov, používateľov a spotrebiteľov 
vyplývajúce z rôznych hospodárskych, sociálnych, zemepisných, kultúrnych 
a fyzických okolností. Náležite treba zohľadniť rozmanitosť charakteristickú pre tieto 
služby, okolnosti, za akých sa poskytujú, vlastnosti poskytovateľov, ako aj potrebu 
pružného prispôsobenia služieb rozmanitým potrebám. 

 
 Zmysel kľúčovej politiky spočíva v tom, že v kontexte viacúrovňového riadenia 

má v záujme zabezpečenia efektívnej subsidiarity a koordinácie medzi partnermi 
zásadný význam jednotné vedenie (ktoré môže uskutočňovať centrálna, regionálna 
alebo miestna vláda) schopné nasmerovať rôzne záujmy k spoločnému cieľu 
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a tomuto cieľu ich prispôsobiť. Tento aspekt je dôležitou podmienkou účinného 
fungovania politiky súdržnosti a poskytovania služieb všeobecného (hospodárskeho) 
záujmu, najmä pokiaľ ide o programy cezhraničnej spolupráce. Jasné politické 
vedenie a prísne rešpektovanie smeru umožňujú jednotne rozvíjať projekty 
a dodržiavať presný časový harmonogram bez ohľadu na odvetvie, územné 
osobitosti či spôsob financovania. V opačnom prípade sa môžu prejaviť nežiaduce 
dôsledky, pre ktoré by viacúrovňové riadenie mohlo nakoniec predstavovať prekážku 
pre dosiahnutie cieľov projektu tým, že by znemožnilo rozhodovanie. Situáciu 
v takejto strategickej oblasti môže od základu zmeniť to, že miestny orgán 
prevezme úlohu „verejného podnikateľa“ schopného dôkladne analyzovať miestne 
potreby, vypracovať strategické plány na prekonanie prekážok, rozhýbať a zrýchliť 
príslušné zdroje a kapacity s cieľom riadiť riziká a urýchliť kreatívne riešenia s cieľom 
prispôsobiť sa meniacim potrebám. 

 


