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1. Въведение

Европа предлага на своите 500 милиона граждани възможност да посрещнат 
предизвикателствата на 21-ви век. Въпреки това, на фона на ограничените ресурси, 
европейските разходи трябва да бъдат оправдани като инвестиция в бъдещето. В 
този контекст, понятието европейска добавена стойност може да предложи полезен 
набор от критерии.

Изглежда си струва да припомним, че чрез създаването на европейска добавена 
стойност от разходите на ЕС се очаква да допринасят за постигане на договорените 
цели на политиката по един по-ефективен начин, което би могло да намали и 
необходимостта от паралелни национални разходи.

Целта на настоящия работен документ е да разгледа понятието европейска добавена 
стойност, що се отнася до настоящата му употреба, използването му в процесите на 
вземане на решения на европейско равнище и неговата политическа семантика в 
момент, когато Европа преминава от дневния ред от Лисабон към „ЕС 2020“. 

2. Европейската добавена стойност – „по-малката сестра“ на принципа на 
субсидиарност

В своя работен документ от 6 май 2010 г. председателят на комисията по бюджети 
разглежда идеята за „европейски дивидент“, който се създава чрез „прилагане на 
принципа на субсидиарност в областта на финансите“. Европейското измерение може 
да помогне на държавите-членки да „постигнат максимална ефективност на своите 
финанси“ и да спомогне за „намаляването на общите разходи. Именно това правят 
големите промишлени групи:  обединяват общите услуги, за да могат да се възползват 
от икономиите от мащаба.“1

Всъщност европейската добавена стойност може да се счита за „естествен резултат от 
установения принцип на субсидиарност“2, както той е определен в член 5 от ДЕС: 

3. По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в 
неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото 
целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно 
равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да 
бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.

В резултат на това бюджетът на ЕС трябва да се използва за финансиране на действия, 
които държавите-членки и регионите не могат сами да финансират с по-добри 
резултати. 

С други думи, разходите на равнище ЕС следва да могат да демонстрират своята 

                                               
1 A. Lamassoure: Работен документ DT\815212 относно финансирането на дневния ред за 2020 г. въпреки 
бюджетната криза.
2 D. Tarschys: Загадката на европейската добавена стойност (SIEPS 2005).
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европейска добавена стойност след „проверката на принципа на субсидиарност“. 

Струва си обаче да припомним заключенията на Работна група 1 относно принципа на 
субсидиарност към Европейския конвент.

Групата счита, че тъй като принципът на субсидиарност е принцип с подчертано
политически характер, прилагането на който включва значителна свобода на 
преценка на институциите (когато се преценява дали общите цели могат да бъдат 
постигнати „по-добре“ на европейско или на друго равнище), наблюдението на 
спазването на този принцип трябва да бъде с подчертано политически характер и да 
се осъществява преди влизането в сила на въпросния акт.

С влизането в сила на Договора от Лисабон тази проверка на принципа на 
субсидиарност е заложена в ДЕС (член 5, а също и Протокол № 1 относно ролята на 
националните парламенти в Европейския съюз).

Би могло да се твърди, че оценката на европейската добавена стойност също е с 
политически характер, както и че необходимостта от „значителна свобода на преценка 
на институциите“ също е очевидна в този контекст.

3. Понятието европейска добавена стойност по отношение на настоящата МФР 

По време на подготовката на настоящата МФР за 2007–2013 г., понятието добавена 
стойност изпълняваше съществена роля. 

В своето съобщение, озаглавено „Да построим нашето общо бъдеще“, Европейската 
комисия подчертава, че „не става въпрос за преразпределяне на ресурси между 
държавите-членки.  Става въпрос за това как да се постигне максимален ефект от 
нашите общи политики, така че допълнително да се повиши добавената стойност 
на всяко едно евро, изразходвано на европейско равнище“1.

На заседанието си от 16/17 декември 2004 г. Европейският съвет потвърждава, че „(...) 
политиките, по които е постигнато споразумение в съответствие с Договора, трябва 
да са съобразени с принципите на субсидиарност, пропорционалност и солидарност. 
Те трябва също така да имат добавена стойност (...)“.2

                                               
1 Изборът, който следва да бъде направен по отношение на следващите финансови перспективи, не е 
свързан единствено с парите. Става въпрос за политическа насока, която трябва да бъде избрана въз 
основа на ясна идея за това какво желаем да направим. Този избор ще определи дали Европейският съюз 
и неговите държави-членки ще могат да постигнат на практика това, което европейските народи 
очакват.
Това означава нов етап за бюджета на Съюза. Не става въпрос за преразпределяне на ресурсите 
между държавите-членки. Става въпрос за това как да се постигне максимален ефект от нашите 
общи политики, така че допълнително да се повиши добавената стойност на всяко едно евро, 
изразходвано на европейско равнище (COM(2004) 101 окончателен).

2 Европейският съвет потвърждава, че новата финансова рамка, която трябва да бъде договорена 
след изчерпателни преговори, следва да осигури необходимите финансови средства за ефективното и 
справедливо справяне с бъдещите трудности, в т.ч. предизвикателствата, произтичащи от 
несъответствия в равнищата на развитие в разширения Съюз. Политиките, по които е постигнато 
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В своята резолюция за политическите предизвикателства и бюджетните средства на 
разширения Съюз за периода 2007–2013 г. Европейският парламент също подчертава, 
че „финансовата перспектива може да позволи балансирано развитие на финансовите 
ресурси, разпределени за Съюза, при условие, че те се използват за действия с реална 
европейска добавена стойност, ясно определени приоритети и прозрачност за 
гражданите (...).1

Неотдавна Европейският парламент заяви, че „изразява убеждение, че разходите на ЕС 
следва да се съсредоточат върху политики с ясна европейска добавена стойност, 
изцяло в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност и 
солидарност; припомня, че във време на криза тази добавена стойност се измерва 
преди всичко в основополагащия принцип на солидарност между европейските 
народи“.2

Според председателя на Европейската комисия Барозу „Европа предлага истинска 
добавена стойност“, но „трябва да изразходваме нашите пари там, където ще получим 
най-голяма полза от тях“.3Комисията предлага разходите на ЕС да преминават успешно 
„проверката за добавена стойност“, ако отговарят на три условия:

- свързаност с политиките (разходите са свързани с ключовите цели на Съюза)

                                                                                                                                                  
споразумение в съответствие с Договора, следва да зачитат принципите на субсидиарност, 
пропорционалност и солидарност. Те също така трябва да имат добавена стойност. Разходите за 
отделни области на политиката трябва да се разглеждат в контекста на равнището на общите 
разходи, а те трябва да се разглеждат в контекста на общите преговори, в т.ч. въпроса за 
собствените ресурси. Европейски съвет, Заключения на Председателството - Брюксел, 16/17 декември 
2004 г.

1 7. Е убеден, че финансовата перспектива може да позволи балансирано развитие на финансовите 
ресурси, разпределени за Съюза, при условие че:
- се използват за действия с реална европейска добавена стойност, ясно определени 

приоритети и прозрачност за гражданите,
- оптимизират концентрацията и допълняемостта с действията на национално, 

регионално и местно равнище, така че максимално да се облекчи бремето върху 
данъкоплатците, 

- се изразходват в съответствие с правилата за добро финансово управление, с акцент 
върху ефикасността и ефективността; отбелязва, че извършените на европейско 
равнище разходи могат да доведат до икономии на национално равнище, по-специално 
поради факта, че тези разходи водят до икономии от мащаба или могат да генерират 
приходи на национално равнище;

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2005 г. относно предизвикателствата към 
политиките и бюджетните средства на разширения Съюз за 2007–2013 г.

2 Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно междинния преглед на Финансовата 
рамка за 2007–2013 г. (2008/2055(INI))

3 José Manuel Barroso: Дебат за състоянието на Съюза. Европейски парламент, 07.09.2010 г.
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- субсидиарност (транснационални или презгранични действия, икономии от 
мащаба)

- пропорционалност (оценка на ефективността и ефикасността на постигнатия 
резултат)

Източник: Европейската комисия
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В допълнение следва да се подчертае, че европейска добавена стойност може да бъде 
генерирана не само чрез разходване на европейски средства, но и чрез координация на 
националните политики и чрез европейското законодателство (което се доказва 
например от регламентите за вътрешния пазар или общите правила относно еврото).

Източник : Европейската комисия

4. Съобщение на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“ във връзка с 
европейската добавена стойност 

В съответствие с посочените по-горе принципи, в съобщението на Комисията „Преглед 
на бюджета на ЕС“ се подчертава, че европейската добавена стойност „не може да се 
сведе до счетоводен баланс“, а представлява „ключов тест“, за да се установи „дали 
разходите на равнище ЕС носят повече ползи за гражданите от разходите на 
национално равнище“. Чрез обединяването на ресурси, предлагайки икономии от 
мащаба, ЕС може да финансира „дейности, които държавите-членки и регионите не 
могат да финансират сами, или в областите, в които бюджетът на ЕС може да 
постигне по-добри резултати.“

В размер на около 1 % от БВП на ЕС, бюджетът на Съюза представлява „относително 
малка сума (в сравнение с общите публични разходи, чиито средни стойности са 
между 45 и 50 % в ЕС)“. Той обаче „може да запълни празнините, оставени от 
динамиката на създаването на политики на национално равнище“ и да „предостави 
възможността за привличане на много по-широк набор от публични и частни ресурси 
от наличните само на национално равнище“.

Затова „във време на строги и дългосрочни бюджетни ограничения координацията 
между бюджета на ЕС и националните бюджети следва да се разглежда като имаща 
съществено значение за подобряването на икономическото управление, на 
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прозрачността и на ефикасността на публичните разходи“.
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5. Европейската добавена стойност като оперативен инструмент в управлението и 
изпълнението

Финансовият регламент изисква службите на Комисията да оценяват „добавената 
стойност от участието на Общностите“ в рамките на предварителната оценка при 
изготвянето на предложенията за нови или възобновени дейности на Общността.1

В процеса на оценката на въздействието службите на Комисията оценяват 
икономическата ефективност на планираните дейности, наред с другото, като 
проверяват дали дейността: 

 е насочена към външни фактори, които излизат извън рамките на националните 
граници 

 може да бъде осъществена на по-ниска стойност като дейност на равнището на 
Общността 

 се характеризира с общи преференции и ниски разходи за координация
 оказва въздействие върху други области на политиката (взаимосвързаност с 

други политики)2

Освен това, в годишните „Справки за дейността за оперативните разходи“, издавани 
като работен документ заедно с проектобюджета, Комисията описва „добавената 
стойност на дейността за ЕС“ за всяка глава от разходите на Комисията. На пръв 
поглед, методологията за оценяване на европейската добавена стойност изглежда се 
различава значително в отделните области на политиката. 

Например, добавената стойност на европейската енергийна политика се описва с 
приноса към целите за повишаване на „сигурността на енергийните доставки“, 
постепенно „установяване на вътрешен енергиен пазар“, „принос за постигането на 
устойчиво развитие чрез рационално използване на енергийните ресурси и развитието и 
свързването на възобновяеми енергийни източници“, увеличаване на свързаността на 
енергийните мрежи и хармонизиране на управлението на европейската 
електроенергийна мрежа, .... В контекста на „Трансевропейските мрежи за енергия 
(TEN-E) Европейската общност изпълнява ролята на катализатор на усилията, полагани 
от държавите-членки и електрическите и газовите компании“. 

Извън общите изисквания на предварителната оценка някои политики на ЕС изискват и 
доказателство за европейска добавена стойност във връзка с подбора на проекти:

Научни изследвания: От РП5 насам понятието европейска добавена стойност е част от 
законодателната рамкова програма за научни изследвания. То представлява 
задължителен критерий за подбора на проекти (и в по-малка степен за формулирането 
на научноизследователските програми). По принцип се приема, че финансираните от 
ЕС научни изследвания имат „висока добавена стойност, като насърчават 
изследователите да си сътрудничат през националните граници и да споделят 

                                               
1 Правила за прилагане на Финансовия регламент (Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията), 
член 21; ГД „Бюджет“ (2004): Оценяване на дейностите на ЕС. Практически наръчник за службите на 
Комисията; 
2 Изложение на GJ Koopman на заседанието на комисията SURE на 23 септември 2010 г.
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допълващи се умения и знания“, че „насърчават конкуренцията в научните 
изследвания, което води до по-високо качество и високи постижения“, и че „дават 
възможност да се изпълнят проекти, които поради своята сложност и мащаби 
надхвърлят това, което е възможно на национално равнище“1

Въпреки това, когато става въпрос за количествено наблюдение и оценка на 
европейската добавена стойност за конкретни програми и проекти, експертите говорят 
за „мисията невъзможна“2.
Култура/комуникации: Европейската добавена стойност се описва от кандидатите по 
програми като „Европа за гражданите“. Макар и да има широк консенсус, че 
програмите за културен и образователен обмен като програмата за учене през целия 
живот имат голяма добавена стойност, като повишават мобилността на гражданите и 
допринасят за постигането на „европейска идентичност“, изглежда, че извършването на 
количествена оценка на европейската добавена стойност е доста проблематично. 

6. Европа не е „игра с нулев резултат“

Европейската добавена стойност е трудно определима и много рядко може да се измери 
количествено. Въпреки това съществува консенсус, че европейските дейности имат 
добавена стойност:  Европейската интеграция не е „игра с нулев резултат“. 3

Поддържането на мира на нашия континент и другите очевидни предимства на 
европейската интеграция трудно могат да се оценят в парично изражение. Въпреки това 
те могат да се считат за безспорни елементи на европейската добавена стойност. 

Някои проучвания направиха опит да изчислят ползите от европейската интеграция. 
Така например, анализ на икономическите ползи от вътрешния пазар достига до 
заключението, че „разширеният вътрешен пазар (включително либерализацията на 
мрежовите индустрии) е важен източник на растеж и работни места. В резултат 
на напредъка, постигнат през периода 1992–2006 г. в изграждането на разширен 
вътрешен пазар на 25 държави-членки, равнищата на БВП и заетостта са се 
увеличили значително. Приблизителната „печалба“ от вътрешния пазар за 2006 г. е в 
размер на 2,2 % от БВП на ЕС (или 223 милиарда евро) и 1,4 % от общата заетост 
(или 2,75 милиона работни места).“4

                                               
1 G. Cipriani: Преосмисляне на бюджета на ЕС. CEPS (2007)
2 Yellow Window Management Consultants (2000г.): Определяне на съставните елементи на европейската 
добавена стойност (ЕДБ) на програмите на ЕС в областта на научните изследвания и технологичното 
развитие: концептуален анализ, основан на практически опит. Проучване, възложено от ГД 
„Изследвания“, Европейска комисия
3  В контекста на преговорите по годишния бюджет за 2011 г. Комисията обяви „изготвянето на 
изчерпателен доклад относно „Цената на несъществуващата Европа за държавите-членки и 
националните бюджети, включително оценка по сектори, когато това е възможно“ както и „пилотен 
проект за европейската добавена стойност и взаимодействието между европейския и националния 
бюджет в такива области като външните дейности и политиката за научноизследователските и 
развойни дейности.“

4 Материал на службите на Комисията, ГД „Икономически и финансови въпроси“ (2007 г.): Стъпки към 
по-задълбочена икономическа интеграция: Вътрешният пазар през 21-ви век. Принос към Прегледа на 
единния пазар.
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Друго проучване, възложено от Европейския парламент, разглежда икономическите 
ефекти от политиката на сближаване както върху държавите нетни бенефициенти, 
така и върху държавите нетни донори.1 По отношение на държавите нетни 
бенефициенти авторите заключават, че натрупаното увеличение на БВП, което може да 
се отдаде на разходите за сближаване и страничните ползи от тях, ще доведе до средно 
275 % над първоначалната инвестиция (в диапазона от 190 до 400 % за различните 
държави-членки). Дори и за държавите донори, когато се анализират заедно 
следващите многогодишни програми, може да се открие положителен икономически 
ефект вследствие на увеличаването на търсенето на внос. 2

Последната задача за създаване на Европейска служба за външна дейност, освен че дава 
на европейските външни политики по-голяма политическа и икономическа тежест, би 
могла и следва да доведе и до осезаеми спестявания, тъй като много от сегашните 
дипломатически служби, представляващи 27-те държави-членки, ще бъдат заменени.3

Може да се твърди, че ЕДБ не е единственият инструмент за вземането на политически 
решения. Когато се избира между различни политики, които се конкурират за 
ограничените ресурси, съсредоточаването единствено върху ЕДБ може да доведе до 
това да се сравняват несравними неща. 

Въпреки това, дори ако количествените оценки продължат да бъдат проблематични, 
понятието ЕДБ е много полезно за обосноваване на направения избор. Освен това то 
може да се използва, най-малко за оценка на качеството, когато става въпрос за 
определяне на най-добрите инструменти за постигането на определена цел, след като е 
взето основното политическо решение, или като управленски инструмент, използван за 
сравняване на алтернативи в рамките на дадена политика.

От друга страна е очевидно и че тълкуването на европейската добавена стойност е един 
истински политически процес. Точно както определянето на европейските цели и 
задачи зависи от политиката, оценката на европейската добавена стойност може да 
достигне до различни политически заключения, макар и да се използва един и същи 

                                               
1  Икономическа възвръщаемост на разходите по политиката на сближаване за държавите-членки
(Тематичен отдел Б, 2009 г.).    

2 Неотдавна Европейската комисия също достигна до заключението, че „положителният ефект върху 
държавите, които са нетни получатели на финансова помощ от Структурните фондове, надвишава 
отрицателния ефект върху държавите, които главно отговарят за набирането на средствата. (...)  
Освен това, нетният положителен ефект върху БВП се увеличава с течение на времето, с 
проявяването на забавените ефекти върху повишаването на производствения потенциал в държавите 
бенефициенти. До 2015 г. БВП в ЕС-25 се прогнозира да бъде с 2.4 % по-висок в резултат на 
подкрепата, предоставена за периода 2000–2006 г., а през 2020 г. – с 4 % по-висок. Следователно 
резултатът е, че според модела QUEST политиката на сближаване, реализирана през програмния 
период 2000-2006 г., има вероятност да увеличи с 0.2 % годишно средния ръст на БВП на ЕС-25 за 
периода 2000–2020 г. (т.е. да увеличи ефективно средния процент на растежа от около 2 % годишно с 
10 %).“ Европейска комисия (2010): Преглед на бюджета. Техническо приложение
3 Същото евентуално важи и за някои от европейските агенции, поне в случаите, където те реално 
заменят сходни органи на национално равнище (напр. Службата за хармонизация във вътрешния пазар, 
която отговаря за европейските търговски марки) (вж. Европейска комисия (2009б)).
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набор от инструменти.

7. Заключение

Понятието европейска добавена стойност може да се приеме за ценен инструмент за 
обосноваване на политически решения, за преценяване на дадени области на 
политиката и за оценяване на проекти в същите тези области. 

За да се постигне това е необходимо да се направи както икономическа, така и 
политическа оценка: 
Икономистите ще се насочат към изчисляване на икономии от мащаба, ще анализират 
намаляването на разходите в сравнение с осъществяването на дейностите на ниво 
държави-членки, ще преценяват дали се обръща внимание на презграничните външни 
фактори или дали са изпълнени изискванията за критична маса, и ще оценяват 
възможните действия, които да подействат като катализатор за допълнителни 
инвестиции от трети страни. 

В същото време, политическата оценка ще трябва да проверява дали планираната 
дейност или политика ще допринесе за общите европейски цели и ще укрепи 
европейската интеграция и сътрудничество, дали ще създаде европейски обществени 
блага или ще направи ЕС по-реален за неговите граждани, като се докосне до 
съществени елементи от техния живот, дали предвижда добро ниво на включване на 
участници от цяла Европа или осигурява изграждане на институционален капацитет, 
дали допринася за икономическото, териториално или социално сближаване и 
стимулира допълнителни инициативи за иновации. 

Понятието европейска добавена стойност е насочен към държавите-членки аргумент, че 
при европейските разходи не става въпрос за преразпределяне на пари, а за 
инвестирането им в силна и конкурентноспособна Европа. В областите, където 
европейската добавена стойност доведе до прехвърляне на отговорности от национално 
към европейско равнище, държавите-членки на свой ред ще могат да спестяват 
разходи.

Затова и трите институции трябва да обръщат сериозно внимание на това полезно 
понятие в преговорите по новата МФР, както и по новите многогодишни програми. 
Дори и само в ограничена степен това би позволило дискусията да премине от 
обикновен аргумент за увеличаване или намаляване на общия бюджет към един по-
практичен и основан на съдържанието обмен на мнения за това как европейският 
бюджет да бъде най-добре инвестиран.
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Приложение: Позовавания

Център за европейски политически проучвания (CEPS) (2008): 
Енергийна политика за Европа: Определяне на европейската добавена стойност

Cipriani, G, Център за европейски политически проучвания (CEPS) (2008):
Преосмисляне на бюджета на ЕС: Три неизбежни реформи 

Съвет на европейските общини и региони (2002): Добавената стойност на политиката 
на сближаване на Европейския съюз

Европейска комисия (2004a): Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския 
парламент: Да построим нашето общо бъдеще. Политически предизвикателства и 
бюджетни средства на разширения Съюз (2007–2013 г.) COM(2004) 101 окончателен

Европейска комисия (2004б): Оценяване на дейностите на ЕС. Практически наръчник
за службите на Комисията;

Европейска комисия (2007): Икономически материали № 271: Стъпки към по-
задълбочена икономическа интеграция: Вътрешният пазар през 21-ви век. Принос към 
Прегледа на единния пазар. 

Европейска комисия (2008a): Финансиране на европейския бюджет. Проучване за 
Европейската комисия, ГД „Бюджет“. 

Европейска комисия (2008б): Да реформираме бюджета, да променим Европа. 
Документи от конференцията. Сесия 4: Добавена стойност на разходите на ЕС.

Европейска комисия (2009a): Програма за реформирана политика на сближаване. 
Ориентиран към местните условия подход за посрещане на предизвикателствата и 
очакванията към Европейския съюз. Независим доклад, изготвен от Fabrizio Barca по 
искане на Danuta Hübner, член на Европейската комисия, отговаряща за регионалната 
политика. 

Европейска комисия (2009б): Оценка на децентрализираните агенции на ЕС за 2009 г. 
Том I – Общ синтез и препоръки

Европейска комисия (2010a): Проект на общ бюджет на Европейската комисия за 
финансовата 2011 година. Работен документ, част 1: Справки за дейността за 
оперативните разходи. 

Европейска комисия (2010б): Преглед на бюджета (СОМ(2010) 700)

Европейски съвет (2002): Резолюция на Съвета от 19 декември 2002 г. за изпълнение на 
работния план за европейско сътрудничество в областта на културата: европейска 
добавена стойност и мобилност на хора и движение на произведения на изкуството в 
сектора на културата
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Европейски съвет (2004): Заключения на Председателството - Брюксел, 16/17 декември 
2004 г.

Европейски парламент (2005): Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2005 г.
относно предизвикателствата към политиките и бюджетните средства на разширения 
Съюз за 2007–2013 г.; 

Европейски парламент (2009a): Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 
г. относно междинния преглед на Финансовата рамка за 2007–2013 г. (2008/2055(INI))

Европейски парламент (2009б): Резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 
г. относно взаимното допълване и координирането на политиката на сближаване и 
мерките за развитие на селските райони (2008/2100(INI))

Европейски парламент (2009в): Икономическата възвръщаемост на разходите в 
областта на сближаването за държавите-членки. Проучване, изготвено от Bradley и др. 
по искане на комисията по регионално развитие (Тематичен отдел Б)

Европейски парламент (2010a): Комисия по бюджети: A. Lamassoure: Работен документ
DT\815212 относно финансирането на дневния ред за 2020 г.  въпреки бюджетната 
криза 

Европейски парламент (2010б): Комисия по регионално развитие: Проектодокумент за 
позиция относно бъдещата политика на сближаване, 15 юли 2010 г.: 

Европейски парламент (2010в): Създаване на по-голямо взаимодействие между 
европейския и националния бюджет. Проучване, изготвено от Deloitte Consulting, по 
искане на комисията по бюджети.

Sapir, A (2003): Дневен ред за растяща Европа. Доклад на независима група за 
изследвания на високо равнище, съставена по инициатива на председателя на 
Европейската комисия.

Tarschys, D (2005): Загадката на европейската добавена стойност (SIEPS)

Yellow Window Management Consultants (2000): Определяне на съставните елементи на 
европейската добавена стойност (ЕДБ) на програмите на ЕС в областта на научните 
изследвания и технологичното развитие: концептуален анализ, основан на практически 
опит. Проучване, възложено от ГД „Изследвания“, Европейска комисия


