
 
 
 

GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO UNIJE 

ODDELEK ZA POLITIKO B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA 
POLITIKA 

 
REGIONALNI RAZVOJ 

 
 

MEDSEBOJNA POVEZANOST 
MED STRUKTURNIMI SKLADI 

IN ZAGOTAVLJANJEM STORITEV 
SPLOŠNEGA (GOSPODARSKEGA) 

POMENA TER MOŽNOSTI 
ZA ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV 

 
 
 

ŠTUDIJA 
 
 
 

 

Vsebina  
 
Namen te študije je natančna in kritična analiza storitev splošnega 
(gospodarskega) pomena v 27 državah članicah in njihovih regijah ter 
možnosti regionalne politike EU za njihovo financiranje. Natančneje, 
študija obsega razpravo o različnih veljavnih opredelitvah in tradicijah, 
najpomembnejših vprašanjih v politični razpravi, ravneh zagotavljanja v 
različnih državah in regijah ter o področju uporabe in uporabi strukturnih 
skladov za podporo zagotavljanja teh storitev. 

 
 
 
IP/B/REGI/IC/2009-013  oktober 2010 
 
PE 438.616  SL 



Ta dokument je naročil Odbor za regionalni razvoj Evropskega parlamenta. 
 
 
 
AVTORJI 
 
DEAS, oddelek za ekonomijo, podjetništvo in statistiko, Univerza v Milanu (Milano)  
CIRIEC International (Liège) 
CSIL, center za industrijske študije (Milano)  
PPMI, inštitut za javno politiko in upravljanje (Vilna) 
 
 
ODGOVORNI ADMINISTRATORJI 
 
Ivana KATSAROVA 
Esther KRAMER 
Tematski sektor za strukturno in kohezijsko politiko 
Evropski parlament 
B-1047 Bruselj 
E-pošta: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
JEZIKOVNE RAZLIČICE 
 
Izvirnik: EN 
Prevoda: DE, FR 
 
 
O UREDNIKU 
 
Če se želite obrniti na tematski sektor ali se naročiti na njegov mesečni bilten, pišite na: 
poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Rokopis dokončan oktobra 2010. 
V Bruslju, © Evropski parlament, 2010. 
 
Dokument je na voljo na spletnem mestu: http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI 
 
Za mnenja, izražena v tem dokumentu, so odgovorni izključno avtorji in ne predstavljajo 
nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. 
 
Dovoljeno je razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene, pod pogojem, da se 
navede vir ter da je izdajatelj predhodno obveščen in prejme izvod. 
 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Medsebojna povezanost med strukturnimi skladi in zagotavljanjem storitev splošnega (gospodarskega) pomena 
ter možnosti za čezmejno izvajanje storitev 

___________________________________________________________________________________________ 

 

POVZETEK 
Ta študija Odboru za regionalni razvoj Evropskega parlamenta nudi kritično in celovito 
razpravo o medsebojni povezanosti med strukturnimi skladi ter opravljanjem storitev 
splošnega pomena in storitev splošnega gospodarskega pomena. Natančneje, zagotavlja 
primerjalno analizo konceptov, tradicij, zakonodajnih okvirov in ravni zagotavljanja storitev 
splošnega (gospodarskega) pomena v 27 državah članicah. Razprava temelji na obsežnem 
pregledu akademske, regulativne in politične literature ter na kvalitativni in kvantitativni 
analizi ključnih kazalnikov zagotavljanja, izvajanja in financiranja storitev. 
 
V nadaljevanju je kritičen pregled najpomembnejših ugotovitev in priporočil. 
 
Vprašanja 

 Pojem storitev splošnega (gospodarskega) pomena obsega številne storitve 
javnega pomena, zanj pa se uporabljajo različne opredelitve in omejitve v skladu z 
različnimi nacionalnimi, kulturnimi in zakonodajnimi tradicijami. Ne glede na 
preoblikovanja, ki jih je pojem doživel, in razlike v nacionalnih tradicijah in praksah, 
ki vplivajo na njegovo razumevanje, ta koncept temelji na skupnih vrednotah in 
ciljih ter obsega vse storitve, ki so v skupnem interesu. Skupni interes poleg 
cenovne dostopnosti pomeni splošni dostop za vse (socialno, prostorsko in 
finančno), jamstvo stalnega opravljanja storitve in določen standard 
zagotovljene kakovosti storitev, pa tudi odzivnost na pripombe uporabnikov in 
varstvo potrošnikov. 

 Storitve splošnega (gospodarskega) pomena so povezane s številnimi različnimi 
sektorji in tipologijami storitev, ki jih je mogoče razvrstiti med omrežne 
komunalne storitve, storitve javne uprave – kamor sodi tudi obvezno socialno 
varstvo, izobraževanje, zdravstvene in socialne storitve ter družbeno-kulturne 
storitve. Obsegajo storitve, ki se običajno ne ponujajo na trgu (npr. obvezno 
izobraževanje, socialno varstvo), obveznosti države (npr. varnost in pravica) ter 
storitve splošnega gospodarskega pomena (npr. energetske storitve in 
komunikacije). Razumeti je treba, da se storitev splošnega (gospodarskega) pomena 
ne sme enačiti z ostalimi storitvami za območja ali prebivalce z omejenimi 
možnostmi, temveč so to storitve za vse državljane in podjetja, ki pomagajo 
zagotavljati uresničevanje temeljnih pravic in dostop do osnovnih storitev, s čimer 
zagotavljajo socialno kohezijo in blaginjo. Njihova gospodarska narava se običajno 
povezuje s tržnimi nepopolnostmi, na primer s kolektivno naravo storitve, obstojem 
ekonomij obsega ali dosega, pojavom naravnih monopolov, obstojem eksternalij ali 
asimetrije informacij. Zato posebne obveznosti opravljanja javnih storitev določijo 
javni organi, ki zagotovijo tudi, da so storitve splošnega (gospodarskega) pomena 
na voljo po dostopnih cenah in da so kakovostne. 
Da bi pridobili bolj praktično razumevanje dejavnosti, ki so zajete v storitvah 
splošnega (gospodarskega) pomena, je bil v okviru študije Evropskega centra 
delodajalcev in podjetij z naslovom „Načrtovanje javnih storitev“ na podlagi uredb 
ES št. 438/2001 in 1828/2006 – obe se sklicujeta na Pogodbo, sekundarno 
zakonodajo ali sporočila ali na sodbe Sodišča Evropske unije – sestavljen okvirni 
seznam približno 25 dejavnosti. V več državah članicah se tudi nekatere druge 
dejavnosti obravnavajo kot del javne domene, zlasti na lokalni ravni. V državah z 
močno lokalno avtonomijo je razpon storitev lahko zelo velik. 

Zato je mogoče reči, da številne dejavnosti nudijo storitve splošnega 
(gospodarskega) pomena in da te storitve segajo v številne sektorje, na primer: 
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 omrežne komunalne storitve: telekomunikacije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, poštne storitve, energetika, promet, 
infrastruktura, javna razsvetljava, preskrba z vodo in kanalizacija, zbiranje in 
obdelava odpadkov, čiščenje ulic. 

 storitve javne uprave: obvezno socialno varstvo. 
 izobraževanje: vrtec, osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko 

izobraževanje, poklicno usposabljanje. 
 zdravstvene in socialne storitve: bolnišnice, ambulantne zdravstvene 

storitve in storitve nujnega prevoza, dopolnilno socialno varstvo, nega in 
podporne storitve za otroke (vključno z vrtci), skrb za ostarele, skrb in zaščita 
invalidov, nadomestna oskrba v času dopustov, podporne storitve za 
dolgotrajno brezposelne osebe. 

 šport in prosti čas: plavalni bazeni, športna središča, zdravilišča. 
 družbeno-kulturne storitve: gledališča, športni in glasbeni avditoriji, 

razstavne in konferenčne dvorane, glasbene in gledališke akademije, muzeji, 
spomeniki in knjižnice. 

 druge storitve in objekti splošnega pomena: socialna stanovanja, 
prilagojena stanovanja za invalide, gasilci, finančne storitve, pokopališča, 
krematoriji in pogrebne storitve. 
 

 Pomembnost vključitve storitev splošnega (gospodarskega) pomena v politično 
razpravo Evropske unije izhaja iz razmišljanja, da so te ključni vidik evropskega 
družbenega modela ter da spodbujajo evropske vrednote in socialno in 
teritorialno kohezijo ter zagotavljajo uresničevanje temeljnih svoboščin. 
Storitve splošnega (gospodarskega) pomena predstavljajo dejavnik kohezije v 
zvezi z zagotavljanjem enakih, cenovno dostopnih in splošnih storitev za vse 
državljane, ne glede na njihov ekonomski, socialni ali geografski položaj. Ta vidik je 
uradno priznan s členom 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki vsebuje 
pozitivno obveznost držav članic in EU, da v skladu s svojimi pristojnostmi 
zagotovijo delovanje storitev splošnega (gospodarskega) pomena v skladu z načeli 
in pogoji za izpolnitev njihovih poslanstev. Nadalje Protokol o storitvah splošnega 
pomena, priložen Lizbonski pogodbi, priznava storitve splošnega pomena in njihovo 
vlogo v socialni in teritorialni koheziji. In na koncu, storitve splošnega 
(gospodarskega) pomena spodbujajo socialno kohezijo (z zagotavljanjem dostopa 
do kakovostnih in cenovno dostopnih osnovnih storitev za vse državljane), 
teritorialno kohezijo (z zagotavljanjem storitev splošnega pomena za vsa območja, 
ne glede na geografsko ali gospodarsko oddaljenost ali izolacijo) ter pomoč z 
zagotavljanjem resničnega uživanja temeljnih svoboščin, nujnih za polno 
sodelovanje v življenju evropske družbe. 

 Ker so storitve splošnega (gospodarskega) pomena pomembne za spodbujanje 
socialne in teritorialne kohezije, je razprava v celotni EU v zadnjih 20 letih 
pridobila zagon, dodatno spodbudo pa so predstavljale zelene in bele knjige o 
storitvah splošnega pomena, ki so se osredotočale predvsem na omrežne 
panoge. Leta 2006 je bilo sprejeto sporočilo o socialnih storitvah splošnega pomena. 
Z Lizbonsko pogodbo je bila uveljavljena Listina o temeljnih pravicah in 
predstavljena priloga o storitvah splošnega pomena, ki še poudarjata pomen storitev 
splošnega (gospodarskega) pomena v EU. Ti dokumenti in vprašanja, ki jih je 
sprožila direktiva o storitvah, so spodbudili zadnje razprave o opredelitvi, obsegu, 
zagotavljanju, organiziranju in financiranju storitev splošnega (gospodarskega) 
pomena v EU.  
Pri izvajanju direktive o storitvah ter prilagajanju ustrezne nacionalne zakonodaje in 
postopkov v državah članicah je prišlo do zamud: do zdaj je 20 držav članic sprejelo 
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horizontalno zakonodajo, v 5 državah članicah (Avstrija, Ciper, Irska, Luksemburg in 
Portugalska) še potekajo razprave, Francija in Nemčija pa sta se odločili, da splošna 
načela vključita v več aktov (delo je v Nemčiji že skoraj končano, v Franciji pa še v 
teku). Vendar pa je prilagajanje obstoječe zakonodaje bolj kompleksno in le 12 
držav članic je sporočilo, da so že izvedle vse spremembe.  
Še vedno je potrebna ocena posledic številnih predpisov EU, ki storitve splošnega 
(gospodarskega) pomena zadevajo neposredno ali posredno prek njihovega 
organiziranja in načinov financiranja. Razprava je zato še vedno odprta in v letu 
2010 bo še potrebno razpravljati o več pravnih in organizacijskih vprašanjih, pri 
čemer bo v središču horizontalna ali prečna okvirna zakonodaja za storitve 
splošnega pomena ter pomen čezmejnega zagotavljanja in sodelovanja. 
 

Dejstva 
 Opremljenost s storitvami splošnega (gospodarskega) pomena in njihovo 

zagotavljanje se v posameznih državah in regijah EU občutno razlikujeta in sta 
ključna dejavnika v razpravi o prihodnosti izvajanja in financiranja storitev javnega 
pomena. Za zagotavljanje storitev splošnega (gospodarskega) pomena tako na 
nacionalni kot tudi na regionalni ravni so značilne velike razlike v količini in 
kakovosti. Ob analizi stanja v različnih vnaprej določenih sektorjih storitev splošnega 
(gospodarskega) pomena je jasno, da so največje razlike pri zagotavljanju in 
kakovosti storitev v državah EU-12 ter na podeželju in v obrobnih regijah. Zbirni 
kazalnik storitev splošnega (gospodarskega) pomena, ki obsega vse zadevne 
sektorje, potrjuje in podpira to ugotovitev. Raven zagotavljanja in kakovosti storitev 
je najvišja v skandinavskih in nordijskih državah ter, če se upošteva regionalna 
razčlenitev, v regijah glavnih mest v državah EU-15. 

 
 Telekomunikacijski sektor kot glavno gonilo ekonomije znanja predstavlja ključno 

storitev, ki lahko pomaga tudi pri zmanjševanju razlik med razvitimi in manj 
razvitimi regijami EU. Največja neravnovesja so povezana z državami EU-12, kjer je 
na primer stopnja razširjenosti širokopasovne povezave nižja od povprečja EU, 
ki je 13 % prebivalstva s širokopasovnim dostopom do interneta. Na Poljskem, 
Slovaškem in v Bolgariji ima tako manj kot 5 % prebivalcev od 100 širokopasovno 
povezavo v omrežje. Pri socialnih storitvah in infrastrukturah je mogoče zaznati 
drugačno razmerje med državami EU-12 in EU-15, na primer v zvezi s številom 
bolnišničnih postelj (kjer so bile Nemčija, Avstrija, Češka republika, Madžarska, 
Litva, Latvija in Finska najbolje opremljene države v letu 2006, medtem ko so 
Združeno kraljestvo in južnoevropske države, na primer Portugalska, Španija, Italija 
in Grčija imele nizko stopnjo zdravstvenih zmogljivosti na število prebivalcev in 
večje razlike med regijami) ali v zvezi s predšolsko vzgojo, kjer so velike razlike 
med državami članicami, a ne med starimi in novimi članicami. Če pa se upošteva 
neizpolnjene zdravstvene potrebe, so za države EU-12 značilne višje cene nege, 
daljše čakalne dobe in težave pri dostopu do najbližjih zdravstvenih ustanov. Kar 
zadeva okoljski in energetski sektor, obstajajo razlike med državami članicami 
glede preskrbe z vodo, pri čemer so za države EU-12 značilni manjši deleži 
prebivalstva, priključenega na javni sistem preskrbe z vodo (v Romuniji ima samo 
okrog 50 % državljanov dostop do javnega vodovoda). Na področju obdelave 
odpadkov bi bilo treba izboljšati obdelavo na Cipru ter v Češki republiki, Latviji in 
Litvi, ki so bile leta 2006 daleč pod povprečjem EU (okrog 0,68 tone obdelanih 
odpadkov na prebivalca). V prometnem sektorju ostajajo številne razlike v dolžini 
in kakovosti avtocest in elektrificiranega železniškega omrežja, vrzeli pa so 
očitnejše v državah EU-12. Razvoj avtocest v vzhodnoevropskih državah je 
večinoma vezan na glavna mesta in druga večja urbana središča, za obrobne regije 
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pa je značilna slaba cestna infrastruktura. Železniška omrežja so v državah EU-12 
prisotna, a jih večinoma sestavljajo enotirne in/ali neelektrificirane proge, ki 
bistveno podaljšajo čas potovanja. 

 
 Glede na vrzeli pri zagotavljanju storitev splošnega (gospodarskega) pomena na 

teritorialni in sektorski ravni je logično analizirati vlogo strukturnih skladov pri 
premostitvi razlik med dobro opremljenimi državami in regijami ter območji, kjer so 
potrebna dodatna vlaganja. V programskem obdobju 2007–2013 bo Evropski sklad 
za regionalni razvoj vložil 170 milijard evrov, Kohezijski sklad pa 70 milijard evrov, v 
osnovno infrastrukturo, pri čemer bo za prometni in okoljski sektor namenjenih 
40 %, ostanek pa bo razdeljen med telekomunikacijsko, energetsko in socialno 
infrastrukturo. Glavne upravičenke teh ogromnih vlaganj so države EU-12.  
Kvalitativna in kvantitativna statistična analiza nudita dokaze, ki potrjujejo 
negativno zvezo med kazalniki zagotavljanja in odhodki strukturnih skladov, kar 
kaže na to, da so sredstva dejansko usmerjena v območja in sektorje, ki jih 
potrebujejo. Strukturni skladi so zato ključni za dosego socialne in teritorialne 
kohezije v zvezi s storitvami splošnega (gospodarskega) pomena. Pri pregledu vseh 
odhodkov strukturnih skladov za sektorje storitev splošnega (gospodarskega) 
pomena je korelacijski koeficient z zbirnim kazalnikom zagotavljanja storitev 
splošnega (gospodarskega) pomena negativen (-0,57), kar kaže, da države EU 
sredstva iz strukturnih skladov namenjajo področjem, kjer je opremljenost s 
storitvami slaba. Zato strukturni skladi prispevajo k povečanju izvajanja in kakovosti 
storitev splošnega (gospodarskega) pomena v sektorjih, ki zaostajajo, in zdi se, da 
to še posebej velja za telekomunikacijski sektor (korelacijski koeficient z odhodki 
strukturnih skladov v tej skupini je -0,59), socialno infrastrukturo (-0,24) in 
promet (-0,23). V okoljskem in energetskem sektorju je korelacijski koeficient 
pozitiven, kar kaže na to, da je velika poraba sredstev v energetskem in okoljskem 
sektorju morda neposredno povezana z ukrepi varčevanja z energijo in varstvom 
okolja, in je lahko velika, tudi ko je raven zagotavljanja visoka. 

 
Glede na navedeno obstaja močna povezava med zagotavljanjem storitev 
splošnega (gospodarskega) pomena in doseganjem ciljev kohezijske politike: 
 
 strukturni skladi, Evropski sklad za regionalni razvoj in zlasti Kohezijski sklad po 

zaslugi širokih področij njihovega delovanja financirajo osnovne infrastrukture za 
zagotavljanje storitev splošnega (gospodarskega) pomena. Evropski sklad za 
regionalni razvoj financira izgradnjo in modernizacijo novih cest, mostov, 
kanalizacije, tovarn, poslovnih parkov, znanstvenih parkov in turističnih 
zmogljivosti. Evropski sklad za regionalni razvoj lahko podpira tudi vlaganja v 
izobraževanje in zdravstvo, ukrepe s področja raziskav in razvoja ter v naložbe, 
povezane z okoljem.  Kohezijski sklad financira do 85 % upravičenih izdatkov za 
velike projekte na področju okoljske in prometne infrastrukture. Pričakovani rezultati 
takih posredovanj so večja pokritost prebivalstva, večja kakovost in boljša 
učinkovitost. 

 Hkrati pa zagotavljanje storitev splošnega (gospodarskega) pomena 
zmanjšuje razlike med regijami in krepi gospodarsko, socialno in 
teritorialno kohezijo. Zlasti prispevek storitev splošnega (gospodarskega) pomena 
pri spodbujanju socialne in teritorialne kohezije je mogoče opazovati na več ravneh: 

 Teritorialna kohezija se poveča, če je na vseh ozemljih EU, vključno z 
mesti, odmaknjenimi, obrobnimi in redko poseljenimi ozemlji, zagotovljen 
dostop do kakovostnih in učinkovitih storitev splošnega (gospodarskega) 
pomena. Storitve splošnega (gospodarskega) pomena so strukturni elementi 
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mestnega in državnega načrtovanja, zlasti za zagotavljanje rednih in stalnih 
storitev na podeželskih, izoliranih, obrobnih in otoških območjih. 

 Socialna kohezija je zagotovljena, če ni razlikovanja med ljudmi, kar zadeva 
uživanje temeljnih pravic in svoboščin na podlagi njihovega socialnega 
položaja. Predpogoj za socialno kohezijo je enak dostop do storitev splošnega 
(gospodarskega) pomena. 

 
Priporočila in sklepi 

 Storitve splošnega (gospodarskega) pomena so bistvena sestavina za dosego ciljev 
glede socialne in teritorialne/regionalne kohezije v EU in lahko pomagajo pri 
spodbujanju privlačnosti in konkurenčnosti celotne EU v globaliziranem 
gospodarstvu ter hkrati državljanom EU zagotavljajo uresničevanje temeljnih pravic 
in svoboščin. Kar zadeva porazdelitev, dostopnost, kakovost in učinkovitost, se ravni 
zagotavljanja v vseh sektorjih storitev splošnega (gospodarskega) pomena ter 
državah in regijah EU razlikujejo. Da bi zagotovili splošni dostop za vse državljane, 
ne glede na teritorialne ali osebne značilnosti, je nujno vlaganje v infrastrukturo 
storitev splošnega (gospodarskega) pomena v različnih sektorjih. 

 
Pri tem so strukturni skladi ključni element pri zagotavljanju večjega števila in 
boljše kakovosti storitev splošnega pomena v zaostalih območjih in sektorjih. 
Spodbujati bi bilo treba tudi programe čezmejnega sodelovanja, zlasti v zvezi z 
ustvarjanjem čezmejnih prometnih, komunikacijskih in energetskih omrežij. 
Trenutno podatki iz programskega obdobja 2000–2006 kažejo, da je le 30 % 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za pobudo za čezmejno sodelovanje 
namenjenih sektorjem storitev splošnega (gospodarskega) pomena. Med temi 
prevladujeta prometni in telekomunikacijski sektor, ki dobita največja deleža. Te 
številke so morda posledica kompleksne zgradbe izvajanja čezmejnih storitev v 
primerjavi s standardnimi programi za izvajanje storitev splošnega (gospodarskega) 
pomena. Vendar pa je čezmejno sodelovanje lahko pomemben način zagotavljanja 
storitev med regijami in državami, ki spodbuja mobilnost, zmanjšuje stroške 
preobremenitev, zagotavlja boljše telekomunikacijske in energetske storitve ter 
ustvarja pozitivne učinke z interoperabilnostjo storitev med regijami. Treba je 
spodbujati usmerjeno vlaganje sredstev strukturnih skladov v infrastrukturo za 
izvajanje in zagotavljanje storitev, saj to lahko pomaga premagati pravne, finančne, 
tehnične, gospodarske in institucionalne ovire za izvajanje pobud za čezmejno 
sodelovanje. 

 
 Raven zagotavljanja in izvajanja storitev splošnega (gospodarskega) pomena pa ne 

sme biti edini cilj. Medtem ko je splošni dostop izrednega pomena, pa sta zelo 
pomembni tudi vprašanji cenovne dostopnosti in kakovosti. Potem ko je 
zagotovljena osnovna infrastruktura storitve, morda financirana s sredstvi iz 
strukturnih skladov, je treba poiskati ravnovesje med finančno vzdržnostjo za 
ponudnika storitve in dostopnimi cenami za uporabnike. Vzpostaviti je treba 
posebno ureditev, na primer sheme cenovnega razlikovanja, fiskalne instrumente v 
obliki navzkrižnega subvencioniranja ter davke. Pomembna je tudi kakovost storitve 
in ponudnik storitve mora upoštevati smernice in direktive, ki določajo standarde in 
minimalne zahteve glede kakovosti. V zvezi s tem zadnjim vprašanjem lahko ključno 
vlogo odigrajo evropska in nacionalne politike, tako da zagotovijo skupni in 
natančno opredeljen zakonodajni in institucionalni okvir za zagotavljanje storitev 
splošnega (gospodarskega) pomena. 
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Oddelek za politiko B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 In končno, s pravnega in organizacijskega vidika bi bil za načine zagotavljanja in 
glavne igralce koristen jasen sklop pravnih in institucionalnih pobud.  Novi načini 
izvajanja, ki se odmikajo od države kot edinega ponudnika storitev splošnega 
pomena, zahtevajo nove okvire upravljanja in zakonodaje, skupne za celotno EU, z 
namenom spodbujanja vključevanja v zagotavljanje in izvajanje storitev. Zaradi 
novih načinov zagotavljanja, na primer koncesij, zakupov ali javno-zasebnih 
partnerstev, se zdi zahteva po sofinanciranju iz strukturnih skladov ključni dejavnik 
za uspeh. 

 
Da bi zadovoljili posebne potrebe vsakega posameznega naroda in regije v 
EU, morajo lokalni organi veliko skrb nameniti prenosu skupnega okvira EU 
v niz posebnih nacionalnih in regionalnih ureditev, ki bi lahko pripomogle k 
uresničitvi tega cilja. Vloga regij in lokalne vlade je najpomembnejša pri 
zagotavljanju osnovnih storitev splošnega pomena; lokalni pogoji in potrebe morajo 
biti v središču oblikovanja učinkovite politike. 
 
V skladu z načelom subsidiarnosti so države članice pristojne, da opredelijo, 
organizirajo in financirajo storitve splošnega pomena glede na svoje tradicije in 
zahteve, medtem ko EU opredeli skupna načela glede dostopa, cenovne dostopnosti, 
varnosti, kakovosti in zaščite. Države članice morajo podpirati nacionalne projekte in 
okvirne pogoje ter so odgovorne za razvoj strateškega pristopa k izvajanju storitev 
in za zagotavljanje njihove cenovne dostopnosti. 
 
V nasprotju s povsem komercialnimi storitvami se financiranje zagotavljanja storitev 
splošnega (gospodarskega) pomena običajno ne more pokriti zgolj s tržnimi 
mehanizmi, ampak so potrebne dodatne sheme. S takimi shemami, ki jih zaznamuje 
usklajevanje med različnimi organi in več ciljev javne politike ter so notranje 
povezane z zagotavljanjem storitev splošnega (gospodarskega) pomena, se v osnovi 
ukvarjajo države članice na državni ravni ali celo na regionalni/lokalni ravni. To je 
posledica uporabe načela subsidiarnosti. 
 
V zvezi s tem je treba spoštovati razlike med različnimi storitvami splošnega 
pomena ter različne potrebe in želje državljanov, uporabnikov in potrošnikov, ki 
izhajajo iz različnih ekonomskih, socialnih, geografskih, kulturnih in fizičnih 
okoliščin. Upoštevati je treba raznolikost, ki je značilna za takšne storitve, 
okoliščine, v katerih se zagotavljajo, značilnosti ponudnikov storitev in potrebo po 
prožnosti, da se storitve prilagodijo različnim potrebam. 

 
 Ključni učinek politike upošteva dejstvo, da je v kontekstu upravljanja na več 

ravneh z namenom zagotavljanja učinkovite subsidiarnosti in usklajevanja med 
partnerji nujno enotno vodstvo (ki bi ga lahko izvajala centralna, regionalna ali 
lokalna vlada), ki je sposobno usmerjati in prilagajati različne vpletene interese za 
skupni cilj. Ta vidik je pomemben pogoj za učinkovito delovanje kohezijske politike 
in izvajanje storitev splošnega (gospodarskega) pomena, zlasti če upoštevamo 
programe čezmejnega sodelovanja. Ne glede na sektor pa teritorialne 
posebnosti, način financiranja, jasno politično vodstvo in močna usmeritev 
projektom omogočajo skladen razvoj in sledenje strogemu časovnemu načrtu. Sicer 
lahko pride do škodljivega učinka, zaradi katerega bi se upravljanje na več ravneh 
lahko končalo tako, da bi z ohromitvijo procesa odločanja škodovalo ciljem projekta. 
Pri tem je lahko strateško tako pomembnemu področju v veliko pomoč lokalni 
organ, ki igra vlogo „javnega podjetnika“ in je sposoben temeljite analize lokalnih 
potreb, razvoja strateške vizije za odpravo ozkih grl, uporabe in sproščanja 
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Medsebojna povezanost med strukturnimi skladi in zagotavljanjem storitev splošnega (gospodarskega) pomena 
ter možnosti za čezmejno izvajanje storitev 

___________________________________________________________________________________________ 
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ustreznih sredstev ter upravljanja tveganj, kar prinese ustvarjalne rešitve, ki se 
prilagajajo hitrim spremembam potreb. 


