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1. Įžanga

Europa savo 500 milijonų piliečių suteikia galimybę pasitikti XXI amžiaus išbandymus. 
Tačiau, atsižvelgiant į ribotus išteklius, Europos išlaidos turi būti pateisinamos kaip 
investicijos į ateitį. Šiuo atžvilgiu Europos pridėtinės vertės sąvoka teikia įvairių naudingų 
kriterijų.

Vertėtų priminti, kad ES išlaidos kuriant Europos pridėtinę vertę turėtų padėti veiksmingiau 
siekti patvirtintų politikos tikslų, o tai galėtų mažinti lygiagrečiai egzistuojančių nacionalinių 
išlaidų poreikį.

Šio darbo dokumento tikslas – išnagrinėti Europos pridėtinės vertės sąvoką, atsižvelgiant į jos 
dabartinį vartojimą, vaidmenį Europos sprendimų priėmimo procese ir politinę reikšmę 
Europai pereinant nuo Lisabonos darbotvarkės prie strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo. 

2. Europos pridėtinė vertė, jaunesnioji subsidiarumo principo sesuo

2010 m. gegužės 6 d. Darbo dokumente Biudžeto komiteto pirmininkas nagrinėja idėją apie 
„Europos dividendą“, kuris kuriamas „pritaikant subsidiarumo principą finansų srityje“. 
Europinė dimensija „gali padėti [valstybėms narėms] subalansuoti savo finansus ir 
optimizuoti jų veiksmingumą“ ir padėti „sumažinti bendras išlaidas. Būtent taip daro didieji 
pramonės koncernai: bendromis paslaugomis naudojamasi kartu, kad būtų galima pasinaudoti 
masto ekonomija.“1

Iš tikrųjų, Europos pridėtinė vertė gali būti laikoma „įtvirtinto subsidiarumo principo 
padariniu“2, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje: 

3. Pagal subsidiarumo principą tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei 
kompetencijai, ji ima veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo 
tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl 
numatomo veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau.

Todėl ES biudžetas turėtų būti naudojamas finansuoti veiksmams, kurių valstybės narės ir 
regionai negali patys finansuoti, kad pasiektų geresnių rezultatų. 

Kitaip tariant, turi būti galimybė įrodyti, kad išlaidos ES lygmeniu kuria Europos pridėtinę 
vertę, remiantis „subsidiarumo patikrinimu“. 

Tačiau vertėtų prisiminti Europos konvencijos Darbo grupės Nr. 1 išvadas dėl subsidiarumo 
principo:

Grupė nusprendė, kad atsižvelgiant į tai, jog subsidiarumo principas buvo iš esmės politinio 
pobūdžio, ir jį įgyvendindamos institucijos turėjo didelę veiksmų laisvę (vertinant, ar bendri 

                                               
1 A. Lamassoure: Darbo dokumentas DT\815212 dėl „Darbotvarkės 2020“ finansavimo, nepaisant biudžeto 
krizės.
2 D. Tarschys: Europos pridėtinės vertės mįslė (The Enigma of European Added Value) (SIEPS 2005).



DT\851772LT.doc 3/12 PE454.599v01-00

LT

tikslai galėjo būti „geriau“ pasiekti Europos lygmeniu, ar kitu lygmeniu), stebėjimas, kaip 
laikomasi šio principo, turėtų būti iš esmės politinio pobūdžio ir jis turėtų būti atliekamas 
prieš įsigaliojant svarstomam teisės aktui.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, šis subsidiarumo patikrinimas buvo įtvirtintas Europos 
Sąjungos sutartyje (5 straipsnyje, taip pat Protokole Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų 
vaidmens Europos Sąjungoje).

Būtų galima teigti, kad Europos pridėtinės vertės vertinimas irgi yra politinio pobūdžio ir kad 
„institucijų didelės veiksmų laisvės“ poreikis yra akivaizdus ir šiomis aplinkybėmis.

3. Europos pridėtinės vertės sąvoka, atsižvelgiant į dabartinę daugiametę finansinę 
programą (DFP) 

Rengiant dabartinę 2007–2013 m. DFP, pridėtinės vertės sąvoka buvo labai svarbi. 

Savo komunikate „Mūsų bendros ateities kūrimas“ Europos Komisija atkakliai tvirtino, kad 
„čia nekalbama apie išteklių perskirstymą tarp valstybių narių. Čia kalbama apie tai, kaip 
padidinti mūsų bendrų politikos krypčių poveikį, kad galėtume toliau didinti kiekvieno 
Europoje išleisto euro pridėtinę vertę.“1

2004 m. gruodžio 16–17 d. vykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad 
„(...) politika, dėl kurios susitarta vadovaujantis Sutartimi, turi atitikti subsidiarumo, 
proporcingumo ir solidarumo principus (....)“.2

Ir Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. 
politinių iššūkių ir biudžeto lėšų pabrėžė, kad „Finansinėje perspektyvoje galima atsižvelgti į 
subalansuotą Sąjungai skirtų finansinių išteklių vystymą, su sąlyga, kad šie ištekliai 
naudojami veiksmams, susijusiems su tikra Europos pridėtine verte, aiškiai apibrėžtais 
prioritetais, kurie yra akivaizdūs piliečiams, finansuoti (...)“.3

                                               
1 Rengiant kitas finansines perspektyvas atsižvelgiama ne vien tik į pinigus. Svarbiausia yra politinė kryptis, o ji 
priklauso nuo aiškios mūsų pasirinktų veiksmų vizijos. Šis pasirinkimas lems, ar Europos Sąjunga ir jos 
valstybės narės iš tikrųjų galės pasiekti tai, ko iš jų tikisi Europos žmonės.
O tai reiškia naują Europos Sąjungos biudžeto sudarymo etapą. Čia nekalbama apie išteklių perskirstymą tarp 
valstybių narių. Čia kalbama apie tai, kaip padidinti mūsų bendrų politikos krypčių poveikį, kad galėtume toliau 
didinti kiekvieno Europoje išleisto euro pridėtinę vertę (COM(2004) 101 galutinis).

2 Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad naujoje finansinėje programoje, dėl kurios turi būti susitarta per 
visapuses derybas, turėtų būti numatytos finansinės priemonės, būtinos būsimoms problemoms veiksmingai ir 
teisingai spręsti, įskaitant dėl skirtingo išsivystymo lygio išsiplėtusioje ES kylančias problemas. Politikos 
kryptys, dėl kurių susitarta vadovaujantis Sutartimi, turi atitikti subsidiarumo, proporcingumo ir solidarumo 
principus. Jos taip pat turėtų kurti pridėtinę vertę. Išlaidos atskiroms politikos sritims turi būti numatomos 
atsižvelgiant į bendrą išlaidų dydį, o šis dydis turi būti numatomas atsižvelgiant į derybų visumą, įskaitant 
klausimą dėl nuosavų išteklių. Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės išvados – Briuselis, 
2004 m. gruodžio 16–17 d.

3 7. įsitikinęs, kad Finansinėje perspektyvoje galima atsižvelgti į subalansuotą Sąjungai skirtų finansinių išteklių 
vystymą, su sąlyga, kad šie ištekliai: 
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Neseniai Europos Parlamentas pareiškė, kad „yra įsitikinęs, kad daugiausia ES išlaidų reikėtų 
skirti politikos kryptims, suteikiančioms Europai akivaizdžią papildomą naudą, visiškai 
vadovaujantis subsidiarumo, proporcingumo ir solidarumo principais, primena, kad krizės 
metu šią papildomą naudą galima geriausiai įvertinti remiantis pagrindiniu Europos tautų 
solidarumo principu“.1

Kaip teigia Komisijos Pirmininkas José Manuel Durão Barroso, „Europa siūlo tikrą pridėtinę 
vertę“, tačiau „savo pinigus turime leisti ten, kur galime gauti iš jų didžiausią naudą“.2
Komisija siūlo, kad ES išlaidos turėtų „išlaikyti pridėtinės vertės testą“, jei būtų tenkinamos 
trys sąlygos:

- politikos tinkamumas (išlaidomis siekiama pagrindinių ES tikslų),
- subsidiarumas (daugiašaliai arba tarpvalstybiniai veiksmai, masto ekonomija),

- proporcingumas (išlaidų vykdymo produktyvumo ir veiksmingumo vertinimas).

                                                                                                                                                  
- naudojami veiksmams, susijusiems su tikra Europos pridėtine verte, aiškiai apibrėžtais 

prioritetais, kurie yra akivaizdūs piliečiams, finansuoti,
- padeda optimaliai sutelkti ir papildo nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu vykdomus 

veiksmus, siekiant kiek įmanoma labiau sumažinti mokesčių mokėtojų naštą, 
- panaudojami pagal gero finansų valdymo taisykles, sutelkiant dėmesį į veiksmingumą ir 

efektyvumą; pažymi, kad Europos lygiu padarytos išlaidos gali duoti pradžią taupymui 
nacionaliniu lygiu visų pirma todėl, kad tokios iö laidos naudingos masto ekonomijai arba gali 
sukurti pajamas nacionaliniu lygiu;

2005 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. 
politinių iššūkių ir biudžeto lėšų. 

1 2009 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio 
vidurio peržiūros (2008/2055(INI)).

2 José Manuel Barroso: Diskusijos dėl Sąjungos padėties. Europos Parlamentas, 2010 m. rugsėjo 7 d.
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Šaltinis: Europos Komisija.

Be to, reikėtų pabrėžti, kad Europos pridėtinė vertė gali būti kuriama ne tik panaudojant 
Europos lėšas, bet ir derinant nacionalinę politiką ir Europos teisės aktus (kaip, pvz., vidaus 
rinkos taisykles arba bendrąsias taisykles, kurios taikomos eurui).

Šaltinis: Europos Komisija.

4. Komisijos Biudžeto peržiūros komunikatas dėl Europos pridėtinės vertės 

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus principus, Komisijos komunikate dėl ES biudžeto peržiūros 
pabrėžiama, kad Europos pridėtinė vertė „negali būti sumažinta iki balanso“, o turi būti 
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atliekamas „pagrindinis testas“, siekiant išsiaiškinti, „ar išlaidos ES lygmeniu atneša didesnę 
naudą piliečiams negu išlaidos nacionaliniu lygmeniu.“ Telkdama išteklius, kurdama masto 
ekonomiją, ES gali finansuoti „veiksmus, kurių valstybės narės ir regionai negali patys 
finansuoti, arba jeigu taip galima pasiekti geresnių rezultatų“.

Esant maždaug 1 proc. ES BVP, ES biudžetas yra „santykinai mažas (palyginti su bendromis 
viešosiomis išlaidomis, sudarančiomis vidutiniškai nuo 45 iki 50 proc. visoje ES)“. Tačiau juo 
galima „užkamšyti spragas, kurios atsiveria dėl nacionalinės politikos kūrimo dinamikos“ ir 
„atverti duris į platesnį viešųjų ir privačiųjų išteklių naudojimą, negu tai būtų galima padaryti 
vien tik nacionaliniu lygmeniu“.

Taigi „sunkiu laikotarpiu ir atsižvelgiant į ilgalaikius biudžeto apribojimus, ES ir 
nacionalinių biudžetų derinimas turėtų būti vertinamas kaip labai svarbus veiksnys gerinant 
ekonomikos valdymą, skaidrumą ir valstybės išlaidų veiksmingumą“.
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5. Europos pridėtinė vertė kaip veiksminga valdymo ir įgyvendinimo priemonė 

Finansiniame reglamente numatyta, kad Komisijos tarnybos turi įvertinti „Bendrijos 
dalyvavimu sukurtą pridėtinę vertę“, taikant ex-ante vertinimą, kai rengiami pasiūlymai dėl 
naujų ar atnaujintų Bendrijos veiksmų.1

Atlikdamos poveikio vertinimus, Komisijos tarnybos įvertina ekonominį planuojamos veiklos 
veiksmingumą, inter alia, nagrinėdamos, ar: 

 šiais veiksmais sprendžiama išorinio poveikio, kuris peržengia valstybių sienas, 
problema; 

 tai galima pasiekti mažesnėmis sąnaudomis, atliekant Bendrijos veiksmus; 
 veiksmams būdingi bendri prioritetai ir mažos derinimo išlaidos;
 šie veiksmai daro poveikį kitų sričių politikai (politikos sričių tarpusavio ryšys).2

Be to, „Veiklos išlaidų ataskaitose“, kurios rengiamos kiekvienais metais kaip darbo 
dokumentai kartu su Biudžeto GD, Komisija apibūdina „veiklos pridėtinę vertę ES“ 
kiekviename Komisijos išlaidų skyriuje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Europos pridėtinės 
vertės nustatymo metodika įvairių sričių politikoje labai skiriasi. 

Pvz., Europos energetikos politikos pridėtinė vertė apibūdinama kaip prisidedanti prie 
„energijos tiekimo saugumo“ didinimo tikslų, laipsniškai „kuriant energetikos vidaus rinką“, 
„prisidedant prie tvaraus vystymosi racionaliai naudojant energijos išteklius, plėtojant 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir prijungiant juos naudojančius įrenginius“, didinant 
energijos tinklų sujungimą ir derinant Europos elektros energijos tinklo valdymą ... 
Vertindama „europinius energijos tinklus (TEN-Energy), Europos bendrija atlieka valstybių 
narių ir elektros bei dujų įmonių pastangų katalizatoriaus vaidmenį“. 

Be bendrųjų ex-ante vertinimo reikalavimų, kai kuriose ES politikos kryptyse reikia įrodyti 
Europos pridėtinę vertę, atliekant projektų atranką.

Moksliniai tyrimai: Priėmus Penktąją bendrąją programą (BP5), Europos pridėtinės vertės 
sąvoka įtraukta į teisėkūros Bendrąją mokslinių tyrimų programą. Tai privalomas kriterijus 
atrenkant projektus (ir, šiek tiek mažesniu mastu, kuriant mokslinių tyrimų programas). 
Apskritai sutariama, kad ES finansuojami moksliniai tyrimai turi „aukštą pridėtinę vertę, nes 
skatina mokslininkus bendradarbiauti peržengiant valstybių sienas ir dalytis papildomais 
įgūdžiais bei žiniomis“, kad jie „skatina konkurenciją mokslinių tyrimų srityje, kuri lemia 
aukštesnę darbo kokybę ir kompetenciją“ ir „gali padėti įgyvendinti projektus, kurie dėl savo 
sudėtingumo ir masto peržengia to, ką galima įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu, ribas“.3

Tačiau kai reikia kiekybiškai nustatyti ir įvertinti Europos pridėtinę vertę įgyvendinant 
konkrečias programas ir projektus, ekspertai susiduria su „neįmanoma misija“.4

                                               
1 Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės (Komisijos reglamentas (EB, Euratom) Nr. 2342/2002), 
21 straipsnis; DG BUDG (2004): „ES veiklos vertinimas: praktinis vadovas Europos Komisijos tarnyboms“.
2 G. J. Koopman pristatymas SURE komiteto posėdyje, vykusiame 2010 m. rugsėjo 23 d.
3 G. Cipriani: ES biud˛eto permąstymas. CEPS (2007).
4 Yellow Window Management Consultants (2000): „Europos pridėtinės vertės (EPV) sudedamųjų elementų 
nustatymas ES mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programose: konceptuali analizė, paremta praktine 
patirtimi“ („Identifying the constituent elements of the European Added Value (EAV) of the EU RTD 
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Kultūra / Bendravimas: Europos pridėtinę vertę apibūdins pareiškėjai, įgyvendinant tokias 
programas kaip „Europa piliečiams“. Nors plačiai sutariama, kad kultūros ir švietimo mainų 
programos, kaip visą gyvenimą trunkančio mokymosi programos, turi didelę pridėtinę vertę, 
nes didina piliečių judumą ir prisideda prie „europinės tapatybės“, atrodo, kad kiekybiškai 
įvertinti Europos pridėtinę vertę yra gana problemiška. 

6. Europa – ne nulinės sumos žaidimas

Europos pridėtinę vertę sunku apibrėžti ir kiekybiškai įvertinti. Tačiau sutariama, kad Europos 
veiksmai turi pridėtinę vertę: Europos integracija nėra nulinės sumos žaidimas.1

Taikos mūsų žemyne palaikymą ir kitus akivaizdžius Europos integracijos pranašumus sunku 
įvertinti pinigine verte. Tačiau jie gali būti laikomi neginčijamais Europos pridėtinės vertės 
aspektais. 

Kai kuriuose tyrimuose mėginta apskaičiuoti Europos integracijos naudą. Pvz., vidaus rinkos 
ekonominės naudos analizėje prieita prie išvados, kad „išsiplėtusi vidaus rinka (įskaitant 
tinklų pramonės šakų liberalizavimą) yra svarbus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
šaltinis. Dėl pažangos, padarytos 1992–2006 m. laikotarpiu, kai vidaus rinka išsiplėtė iki 25 
valstybes vienijančios ES ribų, BVP ir užimtumo lygis gerokai padidėjo. Apskaičiuota vidaus 
rinkos „nauda“ 2006 m. sudarė 2,2 proc. ES BVP (arba 223 mlrd. EUR) ir 1,4 proc. bendro 
užimtumo lygio (arba 2,75 mln. darbo vietų).“2

Kitame tyrime, kurį užsakė Europos Parlamentas, nagrinėjamas sanglaudos politikos 
ekonominis poveikis ir paramą gaunančioms valstybėms, ir valstybėms donorėms. 3 Autoriai 
daro išvadą, kad bendras paramą gaunančių valstybių BVP padidėjimas, kurį galėjo lemti 
sanglaudos išlaidų programos ir jos papildoma nauda, siekia vidutiniškai 275 proc. pradinių 
investicijų (svyruoja nuo 190 iki 400 proc. atskirose valstybėse narėse). Net valstybėse 
donorėse gali būti nustatytas teigiamas ekonominis poveikis, atsižvelgiant į padidėjusią 
importo paklausą, jeigu kartu analizuojamos vėlesnės daugiametės programos.4

                                                                                                                                                  
programmes: conceptual analysis based on practical experience“). Tyrimą užsakė Europos Komisijos mokslinių 
tyrimų generalinis direktoratas.
1  Derybose dėl 2011 m. metinio biudžeto Komisija paskelbė, kad „rengia išsamų pranešimą apie „Ne Europos 
sąnaudas valstybėms narėms ir nacionaliniams biudžetams, įskaitant, jeigu įmanoma, vertinimą pagal 
sektorius“, taip pat „bandomąjį projektą dėl Europos pridėtinės vertės ir sąveikos tarp ES ir nacionalinių 
biudžetų tokiose srityse kaip išorės veiksmai, moksliniai tyrimai i r  vystymosi politika“.

2 Komisijos tarnybų dokumentas, DG ECFIN (2007): „Gilesnės ekonominės integracijos link: Vidaus rinka 
XXI a. Indėlis į vienos bendros rinkos peržiūrą“.

3  Valstybių narių sanglaudos išlaidų ekonominė grąža (B teminis skyrius, 2009).    

4 Europos Komisija neseniai padarė panašią išvadą, kad „teigiamas poveikis valstybėms, kurios buvo finansinės 
paramos iš struktūrinių fondų gavėjos, nusvėrė neigiamą poveikį valstybėms, kurios daugiausia buvo atsakingos 
už finansavimą. (...)  Be to, bendras teigiamas poveikis BVP didėja laikui bėgant, kai pasireiškia uždelstas 
poveikis, lemiantis didesnius gamybinius pajėgumus paramą gaunančiose šalyse. Apskaičiuota, kad iki 2015 m. 
BVP 25 ES valstybėse narėse turi būti maždaug 2,4 proc. didesnis dėl 2000–2006 m. laikotarpiu skirtos 
paramos, o 2020 m. – 4 proc. didesnis. Todėl daroma išvada, kad pagal QUEST modelį sanglaudos politika, 
vykdyta 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu, pridės 0,2 proc. prie 25 ES valstybių narių vidutinio metinio 
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Neseniai prisiimtas įsipareigojimas įsteigti Europos išorės veiksmų tarnybą, kuriuo Europos 
išorės politikos kryptims bus suteikta didesnė politinė ir ekonominė reikšmė, galėtų ir turėtų 
leisti realiai sutaupyti, nes bus pakeista daugelis dabartinių diplomatinių tarnybų, 
atstovaujančių 27 valstybėms narėms.1

Būtų galima teigti, kad Europos pridėtinė vertė nėra tik politinių sprendimų priėmimo 
priemonė. Kai priimami sprendimai dėl įvairių krypčių politikos, kuriose varžomasi dėl 
nepakankamų išteklių, sutelkti dėmesį tik į Europos pridėtinę vertę – tai tarsi lyginti obuolius 
su kriaušėmis. 

Tačiau net jeigu kiekybinis vertinimas lieka problemiškas, Europos pridėtinės vertės sąvoka 
vertinga pagrindžiant sprendimus. Be to, ją galima naudoti bent jau kokybiniu pagrindu, kai 
reikia nustatyti geriausias priemones tam tikram tikslui pasiekti priėmus pagrindinį politinį 
sprendimą, arba kaip valdymo priemonę, naudojamą alternatyvoms palyginti tam tikroje 
politikos srityje.

Kita vertus, taip pat akivaizdu, kad Europos pridėtinės vertės aiškinimas – tai tikras politinis 
procesas. Lygiai taip pat kaip Europos tikslų ir uždavinių nustatymas yra politikos primatas, 
vertinant Europos pridėtinę verte galima prieiti prie skirtingų politinių išvadų, nors ir 
naudojant tą patį priemonių rinkinį. 

7. Išvada

Europos pridėtinės vertės sąvoką galima laikyti vertinga priemone, siekiant pateisinti 
politinius sprendimus, įvertinti nustatytas politikos sritis ir projektus šiose politikos srityse. 

Šiam tikslui pasiekti reikės ir ekonominio, ir politinio vertinimo: 
ekonomistai turės apskaičiuoti masto ekonomiją, analizuoti sąnaudų mažinimą, palyginti su 
veiksmais valstybių narių lygmeniu, išnagrinėti, ar sprendžiama tarpvalstybinių išorės 
poveikių problema arba laikomasi kritinio kiekio reikalavimų, taip pat įvertinti galimą 
katalizuojantį veiksmą dėl papildomų investicijų iš trečiųjų šalių. 

Kartu, atliekant politinį vertinimą, reikės ištirti, ar planuojama veikla arba politika bus 
prisidedama prie bendrų Europos tikslų ir bus stiprinama Europos integracija ir 
bendradarbiavimas, ar ja bus puoselėjamos ES visuotinės vertybės, ar ES taps apčiuopiamesnė 
savo piliečiams ir bus atsižvelgiama į esminius jų gyvenimo aspektus, ar bus plėtojamas 
naudingas dalyvių įsitraukimas visoje Europoje, ar šia veikla bus užtikrintas institucinių 
gebėjimų stiprinimas, ar bus prisidedama prie ekonominės, teritorinės ir socialinės sanglaudos 
bei toliau skatinamos naujoviškos iniciatyvos. 

Europos pridėtinės vertės sąvoka – tai įrodymas valstybėms narėms, kad Europos išlaidos 
nėra pinigų perskirstymas, o investavimas į stiprią ir konkurencingą Europą. Tose srityse, 
                                                                                                                                                  
BVP nuo 2000 iki 2020 m. (t. y. veiksmingai didins vidutinį metinį augimo tempą nuo maždaug 2 proc. iki 
10 proc.).“ Europos Komisija, 2010 m.: Biudžeto peržiūra. Techninis priedas.
1 Tas pats pasakytina apie kai kurias Europos agentūras, bent jau tais atvejais, kai jos faktiškai pakeičia panašias 
įstaigas nacionaliniu lygmeniu (pvz., Vidaus rinkos derinimo tarnyba, kuri atsakinga už Europos prekių ženklų 
apsaugą) (žr. European Commission (2009b).
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kuriose Europos pridėtinė vertė lemia įsipareigojimų perkėlimą iš nacionalinio lygmens į ES 
lygmenį, valstybės narės savo ruožtu turi galimybę taupyti išlaidas.

Todėl visos trys institucijos turėtų kreipti didelį dėmesį į naudingą sąvoką derybose dėl naujos 
daugiametės finansinės programos, taip pat dėl naujų daugiamečių programų. Tai leistų – nors 
ir ribotai – nukreipti diskusijas nuo įprastinio klausimo, kaip didinti ar mažinti bendrą 
biudžetą, į praktiškesnį ir turiniu paremtą keitimąsi nuomonėmis apie tai, kaip geriausiai 
investuoti Europos biudžeto lėšas.
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