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1. Sissejuhatus

Euroopa pakub oma 500 miljonile kodanikule võimaluse lahendada 21. sajandi peamisi 
väljakutseid. Nappide vahendite tõttu peavad Euroopa väljaminekud siiski olema põhjendatud 
kui investeeringud tulevikku. Selles kontekstis võib kasulikke kriteeriume anda Euroopa 
lisandväärtuse mõiste.

Tasub meelde tuletada, et Euroopa lisandväärtuse loomise kaudu peaksid ELi kulutused 
andma panuse kokkulepitud poliitikaeesmärkide tõhusamasse saavutamisse, mis võiks samuti 
vähendada vajadust samaaegsete riiklike kulutuste järele.

Käesoleva töödokumendi eesmärk on vaadelda Euroopa lisandväärtuse mõistet selle 
praeguses kasutuses, selle kasutatavust Euroopa otsustusprotsessides ning poliitilist 
tähendust ajal, kus Euroopa liigub Lissaboni tegevuskavast ELi 2020. aasta strateegia 
suunas. 

2. Euroopa lisandväärtus, subsidiaarsuse põhimõtte „väike õde”

Eelarvekomisjoni esimees uurib oma 6. mai 2010. aasta töödokumendis ideed „Euroopa 
dividendist”, mis luuakse, „kohaldades subsidiaarsuspõhimõtet finantsasjades”. Euroopa 
mõõde võib „suurendada [liikmesriikide] rahaliste vahendite tõhusust” ning aidata 
„vähendada kogukulutusi. Täpselt seda teevad suured tööstuskontsernid: ühised teenused 
liidetakse, et saada kasu mastaabisäästust.”1Tegelikult saab Euroopa lisandväärtust pidada 
„loodud subsidiaarsuspõhimõtte loomulikuks järelduseks”2, nagu sätestab ELi lepingu artikkel 
5: 
3. Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 
piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 
kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.

Selle tulemusena tuleks ELi eelarvet kasutada selliste meetmete rahastamiseks, mida 
liikmesriigid ja piirkonnad ei suuda ise paremate tulemustega rahastada. 

Teiste sõnadega peaksid kulutused Euroopa Liidu tasandil tõendama oma Euroopa 
lisandväärtust, järgides „subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise kontrolli”. 

Siiski tasub meenutada Euroopa konventsiooni subsidiaarsuse põhimõttega tegeleva 1. 
töörühma järeldusi:

Töörühm arvas, et kuna subsidiaarsuse põhimõte on olemuselt poliitilist laadi põhimõte, 
mille rakendamine hõlmab institutsioonide arvestatavat kaalutlusõigust (kaalutlemine, kas 
jagatud eesmärke saaks „paremini” saavutada Euroopa tasandil või mõnel muul), peaks 
sellele põhimõttele vastamise jälgimine olema olemuslikult poliitilise laadi ning toimuma 
enne kõnealuse meetme jõustumist.

                                               
1 A. Lamassoure: Töödokument DT\815212. Euroopa 2020. aasta tegevuskava rahastamine vaatamata 
eelarvekriisile
2 D. Tarschys: Euroopa lisandväärtuse mõistatus (SIEPS 2005).
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Lissaboni lepingu jõustumisega kinnitati subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontroll ka ELi 
lepingusse (artikkel 5 ja protokoll nr 1 liikmesriikide parlamentide rolli kohta Euroopa 
Liidus).

Võiks väita, et Euroopa lisandväärtuse hindamine on samuti poliitilist laadi ning vajadus 
„institutsioonide arvestatava kaalutlusõiguse järele” on ka selles kontekstis ilmselge.

3. Euroopa lisandväärtuse mõiste seoses kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga 

Kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 ettevalmistamise ajal mängis 
lisandväärtuse mõiste väljapaistvat rolli. 

Euroopa Komisjon väidab oma teatises „Meie ühise tuleviku ülesehitamine”, et „asi ei seisne 
ressursside ümberjagamises liikmesriikide vahel. Asi seisneb selles, kuidas maksimeerida 
meie ühiste tegevusvaldkondade mõju nõnda, et me suurendaksime veelgi iga Euroopa 
tasandil kulutatud euro lisatavat väärtust”1.

Nõukogu 16. ja 17. detsembri 2004. aasta istungil kinnitas Euroopa Nõukogu, et „(...) 
vastavalt asutamislepingule kokkulepitud poliitikameetmed peavad olema kooskõlas 
subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja solidaarsuse põhimõtetega. Nad peaksid samuti 
pakkuma lisandväärtust (....)”.2
Ka Euroopa Parlament rõhutas oma resolutsioonis laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja 
eelarvevahendite kohta (2007–2013), et "finantsperspektiiv võib teha võimalikuks liidule 
eraldatud rahaliste vahendite tasakaalustatud arengu, tingimusel et neid kasutatakse 
meetmete jaoks, mis toovad Euroopale tõelist lisandväärtust, mille prioriteedid on selgesti 
määratletud ja mis on kodanike jaoks nähtavad (...)”.3

                                               
1 Järgmise finantsperspektiiviga tehtavad valikud ei seisne pelgalt rahas. See on poliitilise suuna küsimus, mis 
tuleb otsustada selge nägemuse põhjal - mida me soovime teha? Nendest valikutest sõltub, kas Euroopa Liit ja 
tema liikmesriigid on võimelised tegelikult saavutama seda, mida Euroopa rahvas ootab.
See tähendab liidu eelarve uut arenguastet. Asi ei seisne ressursside ümberjagamises liikmesriikide vahel. Asi 
seisneb selles, kuidas maksimeerida meie ühiste tegevusvaldkondade mõju nõnda, et me suurendaksime veelgi 
iga Euroopa tasandil kulutatud euro lisatavat väärtust (KOM(2004) 101 lõplik).

2 Euroopa Ülemkogu kinnitas, et uus finantsraamistik, mis lepitakse kokku laiahaardeliste läbirääkimiste käigus, 
peaks andma vajalikud rahalised vahendid käsitlemaks tulevasi väljakutseid efektiivselt ja õiglaselt, sealhulgas 
väljakutseid, mis tulenevad arengutasemete erinevustest laienenud liidus. Vastavalt asutamislepingule kokku 
lepitud poliitikad järgivad subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja solidaarsuse põhimõtteid. Nad peaksid samuti 
pakkuma lisandväärtust. Üksikute poliitikavaldkondade kulusid tuleb vaadelda üldkulude taseme taustal, ja 
nimetatud kulusid tuleb vaadelda osana üldistest läbirääkimistest, mis hõlmavad ka omavahenditega seotud 
küsimusi. Euroopa Nõukogu, eesistujariigi järeldused – Brüssel, 16. ja 17. detsember 2004

3 7. on veendunud, et finantsperspektiiv võib teha võimalikuks liidule eraldatud rahaliste vahendite 
tasakaalustatud arengu, tingimusel et:
- neid kasutatakse meetmete jaoks, mis toovad Euroopale tõelist lisandväärtust, mille 

prioriteedid on selgesti määratletud ja mis on kodanike jaoks nähtavad;
- nad on optimaalselt kontsentreeritud ja täiendavad riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 

sooritatavaid toiminguid, et maksumaksjate koormat võimalikult piirata;
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Veel hiljem teatas Euroopa Parlament, et on „veendunud, et ELi kulutused peaksid olema 
suunatud poliitikavaldkondadele, kus luuakse ühemõtteliselt Euroopa lisandväärtust, lähtudes 
täielikult subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja solidaarsuse põhimõtetest; tuletab meelde, et 
kriisi ajal mõõdetakse seda lisandväärtust eelkõige Euroopa rahvaste solidaarsuse keskse 
põhimõtte seisukohast”.1

Vastavalt komisjoni presidendile Barrosole „pakub Euroopa lisandväärtust”, kuid „me peame 
kulutama oma raha sellele, millest me kõige rohkem kasu saame”.2 Komisjon teeb ettepaneku, 
et ELi kulutused vastavad „lisandväärtuse kriteeriumile”, kui nad täidavad kolm tingimust:

- poliitika asjakohasus (liidu võtmeeesmärkidele suunatud kulutused )
- subsidiaarsus (riikidevahelised või piiriülesed meetmed, mastaabisäästud)

- proportsionaalsus (tõhususe hindamine ja eesmärkide täitmise tulemuslikkus)

Allikas: Euroopa Komisjon

Lisaks tuleks rõhutada, et Euroopa lisandväärtust saab luua mitte ainult Euroopa vahendite 
kasutamisega, vaid ka liikmesriikide poliitika ja Euroopa õigusaktide kooskõlastamisega 
                                                                                                                                                  

- neid kulutatakse usaldusväärse finantsjuhtimise reeglitest lähtuvalt, keskendudes tõhususele ja 
mõjususele; märgib, et Euroopa tasandil tehtud kulutused võivad tuua kaasa kokkuhoiu 
riiklikul tasandil, eriti kuna nendega kaasneb mastaabisääst või võimalik tulu riiklikul 
tasandil;

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2005. aasta resolutsioon laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja 
eelarvevahendite (2007-2013) kohta

1 Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2009. aasta resolutsioon 2007.–2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõtte 
kohta (2008/2055(INI))

2 José Manuel Barroso Euroopa Liidu olukorda käsitlev arutelu. Euroopa Parlament, 07.09.2010
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(mida näitlikustavad näiteks siseturgu puudutavad määrused või eurot reguleerivad ühised 
eeskirjad).

Allikas: Euroopa Komisjon

4. Komisjoni teatis eelarve läbivaatamise kohta Euroopa lisandväärtuse teemal 

Kooskõlas ülalpool välja toodud põhimõtetega rõhutab komisjoni teatis ELi eelarve 
läbivaatamise kohta, et Euroopa lisandväärtust „ei saa taandada bilansile”, vaid sätestab 
„kontrollkriteeriumi”, et saada teada, „kas ELi tasandil kulude kandmine toob kodanike jaoks 
suuremat kasu kui kulude kandmine riigi tasandil”. Ühiste vahendite koondamise ja 
mastaabisäästu pakkumisega saab EL rahastada ”meetmeid, mida liikmesriigid ja piirkonnad 
ei saa ise rahastada või mille puhul ELi eelarvest rahastamine kindlustab paremad 
tulemused”. 

ELi eelarve on umbes 1% ELi SKPst, mis on „suhteliselt väike (võrdluseks võib tuua, et kogu 
ELis tehtud avaliku sektori kulutused jäid keskmiselt vahemikku 45% − 50% ELi SKPst”. 
Siiski võib see „täita lüngad riigisisese poliitikakujundamise dünaamikas” ja „avada 
võimaluse kasutada finantsvõimendust palju laiemas ulatuses era- ja avaliku sektori 
vahendite jaoks, kui need on kättesaadavad üksnes siseriiklikul tasandil”. 

Seetõttu tuleks „ELi ja riikide eelarvete koordineerimist tõsiste ja pikaajaliste 
eelarvepiirangute ajal  pidada majanduskeskkonna juhtimise, läbipaistvuse ja avaliku sektori 
kulutuste tõhususe seisukohast äärmiselt oluliseks.”
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5. Euroopa lisandväärtus töövahendina juhtimises ja rakendamises

Finantsmäärus nõuab, et komisjoni talitused hindaksid „ühenduse meetme lisandväärtust” 
eelhindamise raamistikus uute või uuendatud ühenduse meetme ettepanekute 
ettevalmistamise käigus. 1. 

Mõjuhinnangu protsessi käigus hindavad komisjoni talitused kavandatava meetme 
majanduslikku tõhusust, vaadeldes muuhulgas seda, kas: 

 meede tuleb toime liikmesriikide piire ületavate välismõjudega 
 meedet saab saavutada ühenduse tasandil madalamate kuludega 
 meedet iseloomustavad ühiseelistused ja madalad koordineerimiskulud
 meede mõjutab teisi poliitikavaldkondi (eri poliitikavaldkondade seosed).2

Lisaks kirjeldab komisjon iga-aastases väljaandes „Tegevuskulude tegevusaruanded”, mis on 
välja antud töödokumendina koos eelarveprojektiga, „meetme ELi lisandväärtust” komisjoni 
kulutuste iga peatüki kohta. Esmapilgul tundub, et Euroopa lisandväärtuse hindamise 
metoodika erineb poliitikavaldkondade vahel tugevalt. 

Näiteks kirjeldatakse Euroopa energiapoliitika lisandväärtust sellega, et antakse panus 
eesmärkidesse nagu „energiavarustuse kindluse” suurendamine, järkjärguline „energia 
siseturu loomine”, „jätkusuutlikkusse arengusse panustamine energiavarude mõistliku 
kasutamisega ning taastuvate energiaallikate arendamise ja ühendamisega”, energiavõrgustike 
seoste laiendamine ja Euroopa elektrivõrgu haldamise ühtlustamine, .... „Üleeuroopaliste 
energiavõrkude kontekstis mängib Euroopa Ühendus liikmesriikide ja elektri- ning 
gaasiettevõtete antud panuses tulemusi kiirendavat rolli”. 

Lisaks eelhindamise üldnõuetele nõuavad mitmed ELi meetmed projektide valimisel tõendeid 
Euroopa lisandväärtusest:

Teadusuuringud: Alates viiendast raamprogrammist on Euroopa lisandväärtuse mõiste osa 
seadusandlikust teadusuuringute raamprogrammist. See sätestab siduva kriteeriumi projektide 
valimiseks (ja vähemal määral teadusprogrammide formuleerimiseks). Üldiselt on nõustutud, 
et ELi rahastatud teadusuuringutel on „kõrge lisandväärtus, kuna nad innustavad teadlasi 
tegema riikidevahelist koostööd ning jagama täiendavaid oskusi ja teadmisi”, et nad 
„edendavad konkurentsi teadusuuringute valdkonnas, mis viib kõrgema kvaliteedi ja paremate 
tulemusteni” ning et nad „võivad muuta võimalikuks projektid, mis oma keerukuse ja 
mahukuse tõttu ületavad taseme, mis on võimalik liikmesriigi tasandil”3.
Kui asi seisneb siiski Euroopa lisandväärtuse kvantitatiivses jälgimises ja hindamises teatud 
programmide ja projektide jaoks, räägivad eksperdid „võimatust ülesandest”4.
Kultuur/kommunikatsioon: Euroopa lisandväärtust peavad kirjeldama näiteks sellisesse 
programmi nagu „Kodanike Euroopa” kandideerijad. Kuigi valitseb laialdane üksmeel selles,
                                               
1 Finantsmääruse rakenduseeskirjad (komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002), artikkel 21; eelarve 
peadirektoraat (2004): ELi meetmete hindamine: praktiline juhend komisjoni talitustele;
2 GJ Koopmani ettekanne poliitiliste väljakutsete komisjoni (SURE) istungil 23. septembril 2010
3 G. Cipriani: Mõeldes uuesti ELi eelarve üle . Euroopa Poliitikauuringute Keskus (2007)
4 Yellow Window Management Consultants (2000): Euroopa lisandväärtuse üksikosade identifitseerimine ELi 
teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse programmides: praktilistel kogemustel põhinev kontseptuaalne analüüs.
Euroopa Komisjon teadusuuringute peadirektoraadi volitatud uurimus
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et kultuuri- või haridusvahetuse programmidel, nagu näiteks elukestva õppe programm, on 
tugev lisandväärtus, suurendades kodanike liikuvust ning andes panuse „Euroopa identiteeti”, 
tundub Euroopa lisandväärtuse kvantitatiivne hindamine olevat üsna küsitav. 

6. Euroopa ei ole nullsummamäng

Euroopa lisandväärtust on raske määratleda ning see on harva mõõdetav. Siiski valitseb 
üksmeel selles, et Euroopa meetmetel on lisandväärtus: Euroopa integratsioon ei ole 
nullsummamäng. 1

Rahu säilitamist meie mandril ning Euroopa integratsiooni muid ilmselgeid eeliseid on raske 
rahaliselt hinnata. Sellele vaatamata saab neid pidada Euroopa lisandväärtuse vaieldamatuks 
osaks. 

Mõned uuringud on püüdnud välja arvutada Euroopa integratsioonist tulenevat kasu. Näiteks 
jõuab analüüs siseturu majanduslikest eelistest järeldusele, et „laienenud siseturg (mis 
hõlmab võrguteenuste liberaliseerimist) on arengu ja töökohtade oluline allikas . 25 
liikmesriigist koosneva siseturu loomises aastatel 1992–2006 toimunud progressi tulemusena 
on tuntavalt tõusnud SKP ning tööhõive tase. Hinnatav „kasu” siseturust oli 2006. aastal
2,2% ELi SKPst (ehk 223 miljardit eurot) ja 1,4% üldisest tööhõivest (ehk 2,75 miljonit 
töökohta).”2

Teine uurimus, mida taotles Euroopa Parlament, uurib ühtekuuluvuspoliitika 
majanduslikke mõjusid nii netoabisaajariikides kui netodoonorriikides3. Autorid järeldavad, 
et netoabisaajate jaoks moodustab SKP kogutõus, mida saab siduda ühtekuuluvuskulutustega 
ja selle ülekanduva kasuga, keskmiselt 275% algsest investeeringust (vastavalt liikmesriigile 
jääb see vahemikku 190–400 %). Isegi doonorriikide puhul on üksteisele järgnevate 
mitmeaastaste programmide ühisel analüüsimisel näha suurenenud impordinõudlusest 
tulenevat positiivset majanduslikku mõju. 4

Hiljutine ettevõtmine, milleks oli luua lisaks Euroopa välispoliitikale suurema poliitilise ja 
                                               
1 2011. aasta eelarve arutamise kontekstis teatas komisjon "põhjaliku raporti ettevalmistamisest liikmesriikidele 
ühtse Euroopa puudumise hinna kohta ning liikmesriikide eelarvete kohta, mis hõlmab vajadusel ka hinnanguid 
sektori kaupa" ning "pilootprojektist Euroopa lisandväärtuse ning ELi ja liikmesriikide eelarvete koostoime 
kohta valdkondades nagu välistegevus, teadusuuringud ja arengupoliitika."

2 Komisjoni töödokument, majandus- ja rahaküsimuste peadirektoraat (2007): Sammud tihedama 
majandusintegratsiooni suunas: siseturg 21. sajandil. Panus ühtse turu läbivaatamisse.

3 Ühtekuuluvuskulutustest liikmesriikidele tulenev majanduslik kasu (Poliitikaosakond B, 2009)    

4 Sarnaselt sellele järeldas Euroopa Komisjon hiljuti, et "positiivne mõju riikidele, kes on struktuurifondidest 
jagatava abi netoabisaajad, kaalus üles negatiivse mõju riikidele, kes vastutavad peamiselt rahaliste vahendite 
suurendamise eest. (...)  Veelgi enam, kasulik mõju SKPle kasvab tavaliselt aja jooksul, kui tuleb esile 
abisaajariikides produktiivse potentsiaali kasvatamise hilinenud mõju. 2015. aastaks on EL25 riikide SKP 
aastatel 2000–2006 jagatud abi tulemusena hinnanguliselt 2,4% kõrgem ning 2020. aastal 4% kõrgem. Seetõttu 
saab järeldada, et vastavalt QUESTi mudelile lisab 2000.–2006. aasta programmitöö perioodil ellu viidud 
ühtekuuluvuspoliitika EU25 riikide SKP kasvule aastatel 2000–2020 tõenäoliselt iga aasta 0,2% (st suurendab 
tõhusalt keskmist aastast 2% kõrgust kasvumäära 10% võrra)." Euroopa Komisjon (2010) Eelarve 
läbivaatamine Tehniline lisa
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majandusliku kaalu andmisele Euroopa välisteenistus, võib ja peaks samuti tekitama 
käegakatsutavaid sääste, kuna asendatakse mitmed praegused diplomaatilised talitused, mis 
esindavad 27 liikmesriiki.1

Võiks väita, et Euroopa lisandväärtus ei ole ainus vahend poliitiliste otsuste tegemiseks. Kui 
keskenduda nappide vahendite pärast võistlevate erinevate poliitikameetmete võrdlemisel 
puhtalt Euroopa lisandväärtusele, võib tulemuseks olla õunte võrdlemine pirnidega. 

Isegi kui kvantitatiivne hindamine jääb problemaatiliseks, on Euroopa lisandväärtuse mõiste 
siiski väärtuslik tehtud otsuste põhjendamisel. Lisaks saab seda kasutada vähemalt 
kvalitatiivsel alusel, kui on tarvis määratleda parim vahend kindla eesmärgi jaoks, kui 
poliitiline otsus on juba vastu võetud, või haldusvahendina, et võrrelda alternatiive antud 
poliitika raames.

Teisest küljest on ilmselge ka see, et Euroopa lisandväärtuse tõlgendamine on tõeline 
poliitiline protsess. Just nagu Euroopa eesmärkide ja sihtide seadmine jääb poliitika 
eesõiguseks, võib Euroopa lisandväärtuse hindamine jõuda erinevate poliitiliste järeldusteni, 
kuigi kasutab samu vahendeid. 

7. Järeldused

Euroopa lisandväärtuse mõistet saab pidada väärtuslikuks vahendiks poliitiliste otsuste 
õigustamisel, antud poliitikavaldkondade hindamisel ja projektide hindamisel nende 
poliitikavaldkondade raames. 

Selle saavutamiseks on vajalik nii majanduslik kui poliitiline hindamine: 
Majandusteadlaste eesmärgiks on arvutada välja mastaabisäästu, analüüsida kulude 
vähenemist võrreldes meetmetega liikmesriigi tasandil, uurida, kas piiriülesed välismõjud on 
kontrolli all või kriitilise massi nõuded täidetud ning hinnata potentsiaalset kiirendavat mõju 
kolmandate poolte tehtavatele lisainvesteeringutele. 

Samal ajal peab poliitiline hindamine välja selgitama, kas kavandatav meede või poliitika 
annab panuse Euroopa ühiseesmärkidesse ning suurendab Euroopa integratsiooni ja koostööd, 
kas see loob ELi ühishüvesid või muudab ELi kodanikele kättesaadavamaks, puudutades 
olulisi osi nende elus, kas see võimaldab kogu Euroopa sidusrühmadele häid 
osalemisvõimalusi või arendab institutsioonilist suutlikkust, kas see aitab kaasa 
majanduslikule, territoriaalsele või sotsiaalsele ühtekuuluvusele ning ajendab uusi 
innovatiivseid algatusi. 

Euroopa lisandväärtuse mõiste on liikmesriikidele suunatud väide, et Euroopa kulutused ei 
kujuta endast raha laialijaotamist, vaid selle investeerimist tugevasse ja konkurentsivõimelisse
Euroopasse. Valdkondades, kus Euroopa lisandväärtus viib kohustuste ülekandumisele 
liikmesriigi tasandilt ELi tasandile, on liikmesriigid omakorda olukorras, kus tuleb kulusid 
vähendada.

                                               
1 Sama kehtib tõenäoliselt ka mõnede Euroopa asutuste kohta, vähemalt juhtudel, kus tõepoolest asendatakse 
sarnased organid riiklikul tasandil (nt Siseturu Ühtlustamise Amet, mis vastutab Euroopa kaubamärkide eest)  (vt 
Euroopa Komisjon (2009b)).
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Seetõttu peaksid kõik kolm institutsiooni seda kasulikku käsitust uue mitmeaastase 
finantsraamistiku ning uute mitmeaastaste programmide arutamisel tugevalt arvesse võtma. 
See lubaks – kas või ainult piiratud määral – juhtida diskussioon pelgalt vaidluselt selle üle, 
kas suurendada või vähendada eelarvet,  praktilisemale ja sisupõhisele arvamuste vahetusele 
Euroopa eelarve parema investeerimise teemal.
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