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1. Úvod

Evropa nabízí svým 500 milionům občanům příležitost reagovat na výzvy 21. století. 
Vzhledem k omezeným zdrojům však musí být zdůvodněno, že se v případě evropských výdajů 
jedná o investice do budoucnosti. Koncept evropské přidané hodnoty může v tomto kontextu 
nabídnout užitečnou sadu kritérií.

Zřejmě bude vhodné připomenout, že výdaji EU, prostřednictvím vytvoření evropské přidané 
hodnoty, se má přispět k dosažení dohodnutých politických cílů efektivněji, což by mohlo 
rovněž snížit potřebu souběžných vnitrostátních výdajů.

Cílem tohoto pracovního dokumentu je prozkoumat koncept evropské přidané hodnoty
z hlediska jejího současného používání, její funkčnosti v evropském rozhodovacím procesu
a její politické sémantiky v okamžiku, kdy se Evropa od Lisabonské agendy posouvá směrem 
ke strategii EU 2020. 

2. Evropská přidaná hodnota, mladší sestra zásady subsidiarity

Ve svém pracovním dokumentu ze dne 6. května 2010 předseda Rozpočtového výboru 
rozvádí myšlenku „evropské dividendy“, vytvořené na základě „použití zásady subsidiarity na 
finanční otázky“. Evropský rozměr může „maximalizovat efektivitu finančních prostředků 
[členských států]“ a pomoci „snížit celkové výdaje. Přesně tak to dělají velké průmyslové 
skupiny: sdruží společné služby a využívají úspor z rozsahu.“1

Ve skutečnosti je možno evropskou přidanou hodnotu považovat za „důsledek zavedené 
zásady subsidiarity“2, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii: 

3. Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu 
jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

V důsledku toho by se měl rozpočet EU používat k financování opatření, které členské státy
a regiony nemohou s lepšími výsledky financovat samy. 

Jinak řečeno by výdaje na úrovni EU měly být schopny prokázat svou přidanou evropskou 
hodnotu, v návaznosti na „kontrolu subsidiarity“. 

Je však vhodné připomenout závěry Pracovní skupiny 1 pro zásadu subsidiarity, která vyplývá
z Evropské úmluvy:

Skupina zastává názor, že vzhledem k tomu, že zásada subsidiarity je zásadou především 
politické povahy, jejíž uplatňování zahrnuje značný prostor pro uvážení orgánů (při 
posuzování toho, zda by společných cílů mohlo být „lépe“ dosaženo na evropské či na jiné 
úrovni), kontrola dodržování této zásady by měla mít především politickou povahu a měla by 

                                               
1 A. Lamassoure: Pracovní dokument DT\815212 o financování agendy 2020 navzdory rozpočtové krizi.
2 D. Tarschys: Záhada evropské přidané hodnoty (SIEPS 2005).
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se provést předtím, než dotyčný akt vstoupí v platnost.

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je tato zásada kontroly subsidiarity zakotvena ve 
Smlouvě o Evropské unii (článku 5 a rovněž Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů
v Evropské unii).

Bylo by možné namítnout, že posuzování evropské přidané hodnoty je rovněž politické 
povahy a že také potřeba „značného prostoru pro uvážení orgánů“ je v těchto souvislostech 
zřejmá.

3. Koncept evropské přidané hodnoty ve vazbě na stávající víceletý finanční rámec 

V přípravě stávajícího víceletého finančního rámce na období 2007–2013 hrál koncept 
přidané hodnoty významnou roli. 

Evropská komise ve svém sdělení „Budování naší společné budoucnosti“ uvedla, že „nejde 
jen o přerozdělování zdrojů mezi členskými státy. Jde o to, jak zmaximalizovat dopad našich 
společných politik, abychom mohli každé euro vydané na evropské úrovni využít ještě lépe“1.

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 16. až 17. prosince 2004 potvrdila, že „(…) politiky 
dohodnuté v souladu se Smlouvou jsou v souladu se zásadami subsidiarity, proporcionality
a solidarity. Měly by také poskytovat přidanou hodnotu (…)“2.

Rovněž Evropský parlament ve svém usnesení k politickým výzvám a rozpočtovým 
prostředkům rozšíření Unie v letech 2007–2013 zdůraznil, že „finanční výhled může umožnit 
vyvážený rozvoj finančních prostředků přidělených Unii, jestliže budou využívány na akce se 
skutečnou evropskou přidanou hodnotou, jasně definovanými prioritami a viditelností pro 
občany(...)“.3

                                               
1 Volby, které bude nutno během příštích finančních perspektiv učinit, se netýkají pouze peněz. Je to záležitost 
politického směřování, které bude realizováno na základě jasné vize toho, co chceme dělat. Tyto volby předurčí, 
zda bude Evropská unie a její členské státy schopna v praxi dosáhnout toho, co evropští občané očekávají.
To znamená novou etapu pro rozpočet Unie. Nejde jen o přerozdělování zdrojů mezi členskými státy. Jde o to, 
jak zmaximalizovat dopad našich společných politik, abychom mohli každé euro vydané na evropské úrovni 
využít ještě lépe (KOM(2004)101 v konečném znění).

2 Evropská rada potvrdila, že nový finanční rámec, který má být schválen v rámci komplexních jednání, by měl 
poskytnout finanční prostředky nezbytné k účinnému a spravedlivému řešení budoucích výzev, včetně výzev 
vyplývajících z rozdílů v úrovních rozvoje rozšířené Unie. Politiky dohodnuté v souladu se Smlouvou jsou 
v souladu se zásadami subsidiarity, proporcionality a solidarity. Měly by také poskytovat přidanou hodnotu. 
Výdaje na jednotlivé oblasti politiky je nutno posuzovat v souvislosti s celkovou úrovní výdajů a s celkovým 
stavem vyjednávání, včetně otázky vlastních zdrojů. Evropská rada, závěry předsednictví – Brusel, 16. a 
17. prosince 2004.

3 7. Je přesvědčen, že finanční výhled může umožnit vyvážený rozvoj finančních prostředků přidělených Unii, 
jestliže: 
- budou využívány na akce se skutečnou evropskou přidanou hodnotou, jasně definovanými 

prioritami a viditelností pro občany,
- budou optimalizovat koncentraci a komplementaritu s činnostmi probíhajícími na vnitrostátní, 

regionální a místní úrovni, aby se co nejvíce omezilo zatížení daňových poplatníků, 
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Nedávno Evropský parlament prohlásil, že „je přesvědčen, že výdaje EU by se měly zaměřit 
na politiky, které mají pro Evropu jasný přínos, což je plně v souladu se zásadami 
subsidiarity, proporcionality a solidarity; připomíná, že v době krize se tento přínos do 
značné míry měří z hlediska základní zásady solidarity mezi evropskými národy“.1

Podle předsedy Komise Barrosa „Evropa nabízí skutečnou přidanou hodnotu“, avšak „peníze 
musíme utrácet tam, kde za ně dostaneme největší hodnotu“.2 Komise navrhuje, že výdaj EU 
by měl „splňovat test přidané hodnoty“, pokud splňuje tři podmínky:

- politická relevance (výdaj řeší některý ze základních cílů Unie)
- subsidiarita (nadnárodní nebo přeshraniční opatření, úspory z rozsahu)

- proporcionalita (hodnocení efektivnosti a účinnosti operace)

Zdroj: Evropská komise

                                                                                                                                                  
- se budou vynakládat v souladu se zásadami řádné finanční správy, se zaměřením na účinnost a 

efektivnost; upozorňuje na to, že výdaje vynaložené na evropské úrovni mohou být zdrojem 
úspor na úrovni členských států, zejména proto, že umožňují úspory z objemu nebo mohou 
vytvářet příjmy na úrovni členských států;

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2005 k politickým výzvám a rozpočtovým 
prostředkům rozšířené Unie v letech 2007–2013.

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 o hodnocení finančního rámce na léta 2007–2013 
v polovině období (2008/2055(INI)).

2 José Manuel Barroso: Rozprava o stavu Unie. Evropský parlament, 7. 9. 2010.
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Kromě toho by mělo být zdůrazněno, že evropská přidaná hodnota může být vytvářena nejen
v rámci výdajů evropských finančních prostředků, ale také koordinací vnitrostátních politik
a evropskou legislativou (vyjádřenou např. jako regulace vnitřního trhu nebo společná 
pravidla pro použití eura).

Zdroj: Evropská komise

4. Sdělení Komise o přezkumu rozpočtu, pokud jde o evropskou přidanou hodnotu 

Ve shodě s výše uvedenými zásadami Komise ve svém sdělení o přezkumu rozpočtu EU
zdůrazňuje, že evropskou přidanou hodnotu „nelze zredukovat pouze na rozvahu“, ale že 
evropská přidaná hodnota představuje „klíčový test“ k posouzení, „zda výdaje na úrovni EU 
znamenají pro občany lepší „obchod“ než výdaje na úrovni členského státu“. Díky 
sdružování zdrojů a dosahováním úspor z rozsahu může EU financovat „opatření, která 
členské státy a regiony nemohou financovat samy, a u nichž dokáže EU zajistit lepší 
výsledky“.

S přibližně 1 % HDP EU je rozpočet EU „relativně malou částkou ve srovnání s rozpočty 
členských států – celkové veřejné výdaje v celé EU dosahovaly 45 % až 50 % HDP)“. Dokáže 
však „zaplnit mezery, které zůstávají po rychlé tvorbě politiky na národní úrovni“ a „otevřít 
prostor pro zefektivnění mnohem širší palety veřejných a soukromých zdrojů, než jaké jsou
k dispozici pouze na úrovni státu“. 

A tudíž „v dobách přísných a dlouhodobých rozpočtových škrtů je nutno koordinaci mezi 
rozpočtem EU a státními rozpočty vnímat jako rozhodující pro zkvalitňování správy 
ekonomických záležitostí, transparentnost a účinnost veřejných výdajů“.
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5. Evropská přidaná hodnota jako operativní nástroj pro řízení a provádění

Finanční nařízení požaduje, aby útvary Komise posoudily „přidanou hodnotu zásahu ze strany 
Společenství“ v rámci hodnocení ex-ante v přípravě návrhů pro nové nebo obnovené opatření 
Společenství.1

V rámci posuzování dopadů vyhodnocují útvary Komise hospodářskou účinnost plánovaných 
akcí, mimo jiné zkoumáním toho, zda akce 

 řeší externality, které přesahují hranice jednotlivých států 
 lze jí dosáhnout na úrovni Společenství méně nákladně 
 vyznačuje se obecnými preferencemi a nízkými náklady koordinace
 má dopady do dalších oblastí politiky (vzájemná provázanost politik).2

Navíc v každoročních „Výkazech o činnosti a provozních výdajích“, vydávaných jako 
pracovní dokument spolu s návrhem rozpočtu, Komise popisuje „evropskou přidanou hodnotu 
činnosti“ pro každou kapitolu výdajů Komise. Na první pohled se může zdát, že se mezi 
různými oblastmi politiky metodika hodnocení evropské přidané hodnoty výrazně liší. 

Přidaná hodnota evropské energetické politiky se například vyjadřuje příspěvkem k cílům 
zvyšování „bezpečnosti energetických dodávek“, zohledněním postupného „vytváření 
vnitřního trhu s energií“, „přispíváním k udržitelnému rozvoji racionálním využitím 
energetických zdrojů a rozvojem a propojováním udržitelných zdrojů energie“, zvyšováním 
propojení energetických sítí a harmonizovaným řízením evropské elektrické sítě,….
V kontextu „TEN (energetika) hraje Evropské společenství úlohu katalyzátoru snah členských 
států a společností dodávajících elektřinu a zemní plyn“. 

Nad rámec obecných požadavků hodnocení ex-ante vyžadují některé politiky EU prokázání 
evropské přidané hodnoty v souvislosti s výběrem jednotlivých projektů.

Výzkum: od doby 5. rámcového programu je evropská přidaná hodnota součástí 
legislativního rámcového programu pro výzkum. Představuje závazné kritérium pro výběr 
projektu (a dokonce, třebaže v menší míře, pro formulaci výzkumných programů). Obecně 
panuje dohoda o tom, že výzkum financovaný EU má „vysokou přidanou hodnotu tím, že 
povzbuzuje výzkumníky ke spolupráci, která přesahuje hranice jednotlivých států, a ke sdílení 
vzájemně se doplňujících dovedností a znalostí“, že takový výzkum „podporuje soutěž ve 
výzkumu a tím vede k vyšší kvalitě a excellenci“ a že „může přispět k rozvoji projektů, jež 
vzhledem ke své složitosti a rozsahu nemohou být realizovány na vnitrostátní úrovni“.3

Když však přijde na kontrolu a hodnocení evropské přidané hodnoty pro účely specifických 
programů a projektů z kvantitativního hlediska, odborníci hovoří o „mission impossible“.4

Kultura/komunikace: popis evropské přidané hodnoty uvedou žadatelé prostředků
z programů jako „Evropa pro občany“ ve své žádosti. I když panuje široká shoda, že některé 
                                               
1 Prováděcí pravidla k finančnímu nařízení (nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002) článek 21; GŘ BUDG 
(2004): Hodnocení činností EU. Praktická příručka pro útvary Komise. 
2 Prezentace GJ Koopmana ve výboru SURE dne 23. září 2010.
3 G. Cipriani: Přehodnocení rozpočtu EU. CEPS (2007).
4 Yellow Window Management Consultants (2000): Zjišťování nosných prvků evropské přidané hodnoty (EPH) 
v programech EU pro výzkum a technologický rozvoj: konceptuální analýza vycházející z praktické zkušenosti. 
Studie zadaná GŘ pro výzkum, Evropská komise.
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kulturní a vzdělávací výměnné programy jako Celoživotní učení mají silnou přidanou 
hodnotu, protože zvyšují mobilitu občanů a přispívají k „evropské identitě“, zdá se, že by 
kvantitativní posouzení evropské přidané hodnoty bylo poměrně problematické. 

6. Evropa není hrou s nulovým součtem

Evropskou přidanou hodnotu je obtížné stanovit a zřídkakdy se dá kvantifikovat. Existuje 
však konsenzus o tom, že evropská činnost má přidanou hodnotu: evropská integrace není 
hrou s nulovým součtem.1

Zachování míru na našem kontinentu i další zřejmé výhody evropské integrace lze obtížně 
posuzovat z hlediska ceny. Mohou být nicméně považovány za jedny z nezpochybnitelných 
prvků evropské přidané hodnoty. 

Některé studie se pokusily prospěch evropské integrace vypočítat. Analýza hospodářských 
přínosů vnitřního trhu například dospěla k závěru, že „rozšířený vnitřní trh (včetně 
liberalizace síťových odvětví) je významným zdrojem růstu a pracovních míst. V důsledku 
pokroku, kterého bylo v období 1992–2006 dosaženo v uskutečňování rozšířeného vnitřního 
trhu 25 členských států, významně vzrostly úrovně zaměstnanosti a HDP. Odhadovaný 
„prospěch“ z vnitřního trhu činí v roce 2006 2,2 % HDP EU (čili 223 miliard EUR) a 1,4 % 
celkové zaměstnanosti (čili 2,75 milionů pracovních míst)“.2

Další studie, již zadal Evropský parlament, zkoumá hospodářské účinky politiky 
soudržnosti jako celku i vliv na země, které jsou čistými příjemci a naopak čistými dárci.3

Pro státy, které jsou čistými příjemci, autoři uvedli, že kumulované zvýšení v oblasti HDP, 
které lze přičítat výdajům v rámci politiky soudržnosti a jejím vedlejším účinkům, představuje
v průměru 275 % původních investic (v rozmezí od 190 do 400 % v závislosti na členském 
státu). Dokonce i pro státy dárce můžeme nalézt příznivý hospodářský dopad prostřednictvím 
zvýšené poptávky po dovozu, jsou-li analyzovány všechny následné víceleté programy spolu.4

Nedávno bylo přislíbeno zavést Evropskou službu pro vnější činnost, a to by kromě toho, že 
                                               
1 V rámci jednání o ročním rozpočtu na rok 2011 Komise oznámila „přípravu komplexní zprávy o „Nákladech 
neexistence Evropy pro členské státy a vnitrostátní rozpočty včetně případného hodnocení po odvětvích“, ale i
„pilotního projektu evropské přidané hodnoty a součinnosti mezi evropským rozpočtem a vnitrostátními 
rozpočty, například v oblastech týkajících se vnější činnosti, výzkumu a politiky rozvoje“.

2 Dokument útvarů Komise, GŘ ECFIN (2007): Kroky směrem k hlubší hospodářské integraci: vnitřní trh 
v 21. století. Příspěvek k přezkumu jednotného trhu.

3 Hospodářská návratnost výdajů v rámci politiky soudržnosti pro členské státy (tematická sekce B, 2009).  

4 Podobně Evropská komise nedávno dospěla k závěru, že „kladný dopad na země, které jsou čistými příjemci 
finanční pomoci ze strukturálních fondů, převažuje nad nepříznivým účinkem na tyto země, které jsou 
v rozhodující míře odpovědné za zvyšování financí. (...) Navíc dopad na HDP týkající se čistých příjemců se 
časem spíše zvyšuje, jak se postupně odrážejí odložené účinky na rostoucí produktivní potenciál v zemích 
příjemců. Odhaduje se, že do roku 2015 bude HDP v EU-25 o 2,4 % vyšší v důsledku podpory poskytnuté na 
období 2000–2006 a v roce 2020 bude vyšší o 4 %. Z toho tedy vyplývá, že podle modelu QUEST může politika 
soudržnosti, která proběhla v programovacím období 2000–2006, vytvářet 0,2 % ročně navíc k průměru HDP 
v EU-25 mezi lety 2000 a 2020 (což zvýší průměrnou míru růstu přibližně 2 % ročně o 10 %).“ Evropská komise 
(2010): Přezkum rozpočtu. Technická příloha.
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to dodá evropským vnějším politikám větší politickou a hospodářskou váhu, mohlo a mělo 
vytvářet hmatatelné úspory, neboť mnoho stávajících diplomatických služeb zastupujících 
27 členských států bude nahrazeno.1

Lze namítnout, že evropská přidaná hodnota není jen nástroj, který umožní politicky volit. Při 
rozhodování mezi dvěma různými politikami, mezi nimiž dochází k soutěži o vzácné zdroje, 
by zaměření se pouze na evropskou přidanou hodnotu mohlo vést k porovnávání jablek
s hruškami. 

Nicméně přesto, že kvantitativní posouzení zůstává problematické, je koncept evropské 
přidané hodnoty možné využít při odůvodnění volby, kterou je třeba učinit. Kromě toho se 
může přinejmenším na kvalitativním základě používat, když je zapotřebí definovat pro daný 
cíl nejlepší nástroje, jakmile je přijato politické rozhodnutí, nebo jako nástroj řízení pro 
porovnávání alternativních řešení v rámci dotyčné politiky.

Na druhou stranu je rovněž zřejmé, že výklad evropské přidané hodnoty představuje skutečně 
politický proces. Zrovna tak jako stanovení evropských cílů a úkolů je primátem politiky, 
posouzení evropské přidané hodnoty může vést k různým politickým závěrům, třebaže bylo 
použito stejné sady nástrojů. 

7. Závěr

Koncept evropské přidané hodnoty lze považovat za cenný nástroj pro odůvodnění politické 
volby, pro posouzení příslušných oblastí politiky a pro vyhodnocení projektů v rámci těchto 
oblastí politiky. 

Avšak aby dosáhla tohoto cíle, mělo by toto posouzení být jak hospodářské, tak politické. 
Ekonomové se budou zaměřovat na vypočítávání úspor z rozsahu, potenciál snížení nákladů
v porovnání s činností na úrovni členských států, posuzovat, zda jsou řešeny externality 
přesahující hranice jednotlivých států nebo splněna kritická masa požadavků, a posuzovat 
možnost opatření, která mohou urychlovat změny a přitom budou zapojovat investice třetích 
stran. 

Současně však politické posouzení bude muset zkoumat to, zda plánovaná akce nebo politika 
bude přispívat ke společným politickým cílům a posilovat evropskou integraci a kooperaci, 
zda bude vytvářet veřejné statky Evropské unie nebo Unii učiní hmatatelnější pro její občany 
tím, že se bude dotýkat základních prvků jejich života, zda zajišťuje dostatečné zapojení 
aktérů po celé Evropě nebo dojde k budování institucionálních kapacit, zda přispívá
k hospodářské, územní nebo sociální soudržnosti či zda bude stimulovat další inovační 
iniciativy. 

Koncept evropské přidané hodnoty je argumentem adresovaným členským státům, že 
evropské výdaje nespočívají v přerozdělování peněz, ale jde o investování prostředků do silné
a konkurenceschopné Evropy. V oblastech, kde evropská přidaná hodnota vede k převádění 

                                               
1 Totéž je za určitých podmínek možné v případě některých evropských agentur, především pokud skutečně 
mohou nahradit podobné orgány na vnitrostátní úrovni (např. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu, který je 
příslušný k tomu, aby zajišťoval evropské ochranné známky) (viz Evropská komise (2009b)).
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odpovědností z vnitrostátní na evropskou úroveň, členské státy jsou naopak v postavení, kdy 
mohou ušetřit peníze.

Všechny tři orgány by proto měly tomuto užitečnému konceptu věnovat velkou pozornost
v procesu jednání o víceletém finančním rámci, ale i nových víceletých programech. 
Umožnilo by to – i kdyby jen v omezené míře –, aby se diskuse posunula od pouhé hádky 
ohledně zvyšování nebo snižování celkového rozpočtu směrem k praktičtější a na obsahu 
založené výměně názorů na to, jak nejlépe evropský rozpočet investovat.
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