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1. Ievads

Eiropa tās 500 miljoniem iedzīvotāju piedāvā iespējas risināt 21. gadsimta uzdevumus. Tā kā 
resursu nepietiek, Eiropas finanses jātērē nākotnes labā. Šajā saistībā Eiropas pievienotās 
vērtības jēdziens var piedāvāt noderīgu kritēriju kopumu.

Jānorāda, ka, ar ES līdzekļiem radot Eiropas pievienoto vērtību, iespējams efektīvāk īstenot 
noteiktos politikas mērķus un mazināt dalībvalstu paralēlos izdevumus.

Šā darba dokumenta mērķis ir aplūkot jēdzienu „Eiropas pievienotā vērtība” saistībā tā 
pašreizējo piemērošanas jomu, tā lietderību Eiropas mēroga lēmumu pieņemšanas procesos 
un politisko nozīmi Lisabonas stratēģijas beigu posmā un sākot īstenot stratēģiju 
„Eiropa 2020”. 

2. Eiropas pievienotā vērtība — subsidiaritātes principa „jaunākā māsa”

Budžeta komitejas priekšsēdētājs savā 2010. gada 6. maija darba dokumentā skaidro, ka 
„Eiropas dividende” rodas, „subsidiaritātes principu piemērojot finanšu jomā”. Eiropas 
dimensija var „palielināt [dalībvalstu] finanšu efektivitāti” un palīdzēt „samazināt kopējos 
izdevumus. Tā rīkojas arī lielās rūpnieciskās grupas — tiek apvienoti kopējie pakalpojumi, 
lai izmantotu apjomradītos ietaupījumus.”1

Faktiski var uzskatīt, ka LES 5. pantā definētais „iedibinātais subsidiaritātes princips” 2 jau 
ietver Eiropas pievienoto vērtību: 

„3. Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, 
Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar 
pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku 
dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.”

Tāpēc no ES budžeta jāfinansē tādas darbības, kuras īstenojot ar dalībvalstu un reģionu 
līdzekļiem, nevar panākt labāku rezultātu. 

Tas nozīmē, ka, veicot „subsidiaritātes pārbaudi”, jāpierāda, ka ES tēriņi rada Eiropas 
pievienoto vērtību.

Tomēr jāatgādina arī Eiropas Konventa 1. darba grupas „Subsidiaritātes princips” secinājumi:

„Grupa uzskata, ka, tā kā subsidiaritātes princips būtībā ir politisks princips, kuru īstenojot, 
iestādēm vajadzīga ievērojama rīcības brīvība (lai izlemtu, vai kopējus mērķus „labāk” 
iespējams īstenot Eiropas vai kādā citā līmenī), šā principa ievērošanas uzraudzībai būtībā 
jābūt politiskai un jānotiek pirms konkrēta tiesību akta stāšanās spēkā.”

                                               
1 Alain Lamassoure: Darba dokuments DT\815212 par „Programmas 2020” finansēšanu, neskatoties uz budžeta 
krīzi
2 D. Tarschys: Eiropas pievienotās vērtības noslēpums (The Enigma of European Added Value) (SIEPS, 
2005. gads).



DT\851772LV.doc 3/14 PE454.599v01-00

                                             Ārējais tulkojums LV

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā subsidiaritātes pārbaude nostiprināta LES (5. pants, kā 
arī Protokols Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā).

Var apgalvot, ka Eiropas pievienotās vērtības novērtēšana ir arī politisks jautājums un ka šajā 
sakarā „iestādēm” nenoliedzami vajadzīga „ievērojama rīcības brīvība”.

3. Eiropas pievienotās vērtības jēdziena vieta pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā 

Izstrādājot pašreizējo 2007.–2013. gada daudzgadu finanšu shēmu, svarīga nozīme bija 
pievienotās vērtības jēdzienam. 

Savā paziņojumā „Mūsu kopīgās nākotnes veidošana” Eiropas Komisija apgalvoja: „Runa 
nav par resursu pārdali dalībvalstu starpā. Runa ir par to, kā maksimizēt kopējo politikas 
jomu ietekmi tā, lai mēs vēl vairāk palielinātu katra Eiropas līmenī izdotā eiro pievienoto 
vērtību.”1.

Eiropadome 2004. gada 16.–17. decembra sanāksmē apstiprināja, ka „[..] politikai, par ko 
saskaņā ar Līgumu ir panākta vienošanās, būtu jāatbilst subsidiaritātes, proporcionalitātes 
un solidaritātes principam. Tās dotajam ieguldījumam būtu jārada papildu vērtība [..].”2

Arī Eiropas Parlaments rezolūcijā par paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem 
un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam uzsvēra: „Finanšu plānā var paredzēt Eiropas 
Savienībai piešķirto finanšu resursu līdzsvarotu attīstību, ja vien tos izmanto darbībām, kam 
ir patiesa Eiropas pievienotā vērtība, skaidri noteiktas prioritātes un kas ir pilsoņiem 
pārredzamas [..].”3

                                               
1 Izvēļu izdarīšana attiecībā uz nākamajiem finanšu plāniem nav saistīta vienīgi ar naudu. Tas ir jautājums par 
politisko virzību, kas apstiprināms, pamatojoties uz skaidru priekšstatu par to, ko mēs vēlamies darīt. Šīs izvēles 
noteiks, vai Eiropas Savienība un tās dalībvalstis spēj praktiski sasniegt to, ko Eiropas cilvēki sagaida.
Tas nozīmē jaunu fāzi Eiropas Savienības budžeta attīstībā. Runa nav par resursu pārdali dalībvalstu starpā.
Runa ir par to, kā maksimizēt kopējo politikas jomu ietekmi tā, lai mēs vēl vairāk palielinātu katra Eiropas 
līmenī izdotā eiro pievienoto vērtību. (COM(2004) 101 galīgā redakcija)

2 Eiropadome apstiprināja, ka, vispārējās pārrunās vienojoties par jauno finanšu shēmu, būtu jānodrošina 
vajadzīgie finanšu līdzekļi, lai rastu efektīvus un taisnīgus risinājumus iekšējiem un ārējiem pārbaudījumiem 
nākotnē — arī tādiem, ko paplašinātajā Eiropas Savienībā rada dažādie attīstības līmeņi. Politikai, par ko 
saskaņā ar Līgumu ir panākta vienošanās, būtu jāatbilst subsidiaritātes, proporcionalitātes un solidaritātes 
principam. Tās dotajam ieguldījumam būtu jārada papildu vērtība. Izdevumi atsevišķām politikas jomām jāskata 
saistībā ar vispārējo izdevumu līmeni, un šādi izdevumi jāskata vispārējo pārrunu kontekstā, iekļaujot jautājumu 
par pašu resursiem. Eiropadome, prezidentvalsts secinājumi, Brisele, 2004. gada 16.–17. decembris.

3 7. Ir pārliecināts, ka finanšu plānā var paredzēt Eiropas Savienībai piešķirto finanšu resursu līdzsvarotu 
attīstību, ja vien: 
- tos izmanto darbībām, kam ir patiesa Eiropas pievienotā vērtība, skaidri noteiktas prioritātes 

un kas ir pilsoņiem pārredzamas,
- tiek optimizēta to koncentrēšana un tādu darbību papildināšana, ko veic valstu, reģionālā un 

vietējā līmenī, lai pēc iespējas ierobežotu slogu nodokļu maksātājiem, 
- tos izmanto saskaņā ar pareizas finanšu vadības noteikumiem, koncentrējoties uz lietderību un 

efektivitāti; atzīmē, ka izdevumi, kas veikti Eiropas līmenī, valstu līmenī var sekmēt 
ietaupījumus, it īpaši tāpēc, ka šādi izdevumi rada sērijveida ražošanas ekonomiju vai var dot 
ieņēmumus valstu līmenī.
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Vel nesen Eiropas Parlaments paziņoja, ka „ir pārliecināts, ka ES finansējums būtu 
mērķtiecīgi jāpiešķir tādu politikas stratēģiju īstenošanai, kas nodrošina Eiropas pievienoto 
vērtību, pilnībā ievērojot subsidiaritātes, proporcionalitātes un solidaritātes principus;
atgādina, ka krīzes laikā šo pievienoto vērtību lielā mērā nosaka Eiropas tautu solidaritātes 
pamatprincips”.1

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs José Manuel Barroso teicis, ka „Eiropa rada reālu 
pievienoto vērtību”, taču „sava nauda mums jātērē tādās jomās, kur iespējami vislielākie 
ieguvumi”2. Komisija ierosina ES tēriņiem veikt „pievienotās vērtības pārbaudi”, nosakot 
atbilstību šādiem trim kritērijiem:

- politikas svarīgums (izdevumi paredzēti Savienības galveno mērķu īstenošanai);
- subsidiaritāte (starpvalstu vai pārrobežu darbības, apjomradīti ietaupījumi);

- proporcionalitāte (tēriņu efektivitātes un lietderības novērtējums).

Pievienotās vērtības pārbaude

Prioritātes politikā
Ko mēs gribam?

                                                                                                                                                  
Eiropas Parlamenta 2005. gada 8. jūnija rezolūcija par paplašinātās Eiropas Savienības politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam.

1 Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. marta rezolūcija par 2007.–2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma 
pārskatīšanu (2008/2055(INI)).

2 José Manuel Barroso: Stāvoklis Eiropas Savienībā (debates). Eiropas Parlaments 07.09.2010.
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Subsidiaritāte
Proporcionalitāte

Kam tas jādara?

Efektivitāte
Tēriņu kvalitāte

Kādam jābūt rezultātam?

ES darbībām, salīdzinot ar katras dalībvalsts darbībām, jānodrošina skaidri papildu 
ieguvumi:

 jānodrošina ES politikas mērķu īstenošana,
 jāapliecina solidaritāte utt.

Avots: Eiropas Komisija
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Vēl jāuzsver, ka Eiropas pievienoto vērtību var radīt, ne tikai tērējot Eiropas finanšu 
līdzekļus, bet arī saskaņojot dalībvalstu politikas jomas un izmantojot Eiropas tiesību aktus (to 
pierāda, piemēram, iekšējā tirgus noteikumi vai eiro regulējošie kopējie noteikumi).

Subsidiaritāte un proporcionalitāte praksē
Proporcionalitātes princips Subsidiaritātes princips

Starpvalstu dimensija
Izdevumi Apjomradīti ietaupījumi

Tiesību akti Saskaņošana Kritiskā daudzuma prasības
Kopējas prioritātes
Niecīgas saskaņošanas izmaksas

Visām ES politikas jomam finansējums nav vajadzīgs

Avots: Eiropas Komisija

4. Komisijas paziņojums par budžeta pārskatīšanu saistībā ar Eiropas pievienoto 
vērtību 

Ievērojot iepriekš izklāstītos principus, Komisijas Paziņojumā par ES budžeta pārskatīšanu
uzsvērts, ka Eiropas pievienoto vērtību „nevar reducēt līdz bilancei”, bet tā ir „svarīga
pārbaude”, lai noskaidrotu, „vai tēriņi ES līmenī nozīmē labāku rīcību pilsoņu labā nekā 
tēriņi valstu līmenī”. Apvienojot resursus, radot apjomradītus ietaupījumus, ES var finansēt 
„pasākumus, ko dalībvalstis un reģioni nevar finansēt paši, vai kad tas var dot labākus 
rezultātus”.

ES budžets ir „samērā mazs” — aptuveni 1 % no ES IKP („salīdzinot ar kopējo publisko 
tēriņu vidējo līmeni no 45 % līdz 50 % Eiropas Savienībā”). Tomēr, izmantojot ES budžetu, 
var novērst „valstu politikas veidošanas dinamikas radītās nepilnības” un „dot iespēju 
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piesaistīt daudz vairāk publisko un privāto līdzekļu, nekā ir pieejams vienīgi valstu līmenī”.

Tādējādi „budžeta stingru un ilgtermiņa ierobežojumu laikā koordinācija starp ES un valstu 
budžetiem būtu jāuzskata par svarīgu, lai uzlabotu ekonomikas pārvaldību, publisko tēriņu 
pārredzamību un efektivitāti”.
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5. Eiropas pievienotā vērtība — pārvaldības un īstenošanas instruments

Finanšu regulā prasīts, lai Komisijas dienesti, izstrādājot priekšlikumus jaunām vai 
atjauninātām Kopienas darbībām, iepriekšēja novērtējuma ietvaros noteiktu „Kopienas 
līdzdalības pievienoto vērtību”. 1

Veicot ietekmes novērtējumus, Komisijas dienesti izvērtē paredzētās darbības ekonomisko 
lietderību, cita starpā pārbaudot, vai 

 attiecīgā darbība risina ārpolitikas jautājumus, kas pārsniedz valstu robežas; 
 Kopienas līdzdalība mazina šīs darbības izmaksas;
 to pamato kopējas prioritātes un zemas koordinēšanas izmaksas;
 tā ietekmē citas politikas jomas (politikas jomu mijiedarbība).2

Turklāt Komisija ikgadējos, budžeta projektu papildinošos darba dokumentos „Darbības 
pārskati par darbības izmaksām” apraksta katrai Komisijas izdevumu iedaļai atbilstīgo 
„darbībai pievienoto ES vērtību”. Sākotnēji šķiet, ka katrā politikas jomā piemēro būtiski 
atšķirīgas Eiropas pievienotās vērtības novērtēšanas metodes.

Piemēram, Eiropas enerģētikas politikas pievienotā vērtība atkarīga no tā, kādā mērā attiecīgā 
darbība palīdz īstenot izvirzītos mērķus, proti, uzlabot „energoapgādes drošību”, pakāpeniski 
„izveidot iekšējo enerģētikas tirgu”, „veicināt ilgtspējīgu attīstību, saprātīgi izmantojot 
energoresursus un attīstot un savienojot atjaunojamus enerģijas avotus”, uzlabot enerģētikas 
tīklu savstarpējo savienojamību un saskaņot Eiropas elektrotīklu apsaimniekošanu utt. 
Attiecīgi „Eiropas Enerģētikas tīkla (TEN-E) jomā Eiropas Kopiena atbalsta dalībvalstu un 
elektroenerģijas un gāzes uzņēmumu centienus”. 

Izvēloties projektus, vairākās ES politikas jomās papildus iepriekšēja novērtējuma vispārējo 
prasību izpildei jāpierāda Eiropas pievienotā vērtība.

Pētniecība. Kopš Piektās pamatprogrammas jēdziens „Eiropas pievienotā vērtība” ir iekļauts 
leģislatīvajā Pētniecības pamatprogrammā. Ar šo jēdzienu pamato saistošus kritērijus, kas 
jāievēro, izvēloties projektus (un, mazākā mērā, izstrādājot pētniecības programmas). 
Kopumā pastāv vienprātība, ka ES finansētiem pētījumiem ir „augsta pievienotā vērtība, jo tie 
mudina pētniekus sadarboties pārrobežu līmenī un dalīties papildu prasmēs un zināšanās”, ka 
tie „veicina konkurenci pētniecības jomā, nodrošinot augstāku kvalitāti un izcilību,” un ka 
šādā veidā „iespējams īstenot projektus, kurus to sarežģītības un mēroga dēļ nav iespējams 
īstenot valsts līmenī”3.
Tomēr eksperti uzskata, ka konkrētu programmu un projektu Eiropas pievienotās vērtības 
kvantitatīva pārraudzība un novērtēšana ir „neiespējamā misija”4.

                                               
1 Finanšu regulas īstenošanas kārtība (Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002), 21. pants; Budžeta 
ģenerāldirektorāts (2004. gads): ES darbību vērtēšana — Praktiska rokasgrāmata Komisijas dienestiem.
2 G. J. Koopman runa Politikas uzdevumu komitejas 2010. gada 23. septembra sanāksmē.
3 G. Cipriani: Pārdomas par ES budžetu (Rethinking the EU budget) CEPS (2007. gads).
4 Yellow Window Management Consultants (2000. gads): Eiropas pievienotās vērtības (EPV) pamatelementu 
noteikšana ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās —  praktiskā pieredzē pamatota konceptuāla 
analīze (Identifying the constituent elements of the European Added Value (EAV) of the EU RTD programmes: 
conceptual analysis based on practical experience). Pētījums veik t s  Eiropas Komisijas Pētniecības 
ģenerāldirektorāta uzdevumā.
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Kultūra/komunikācija. Iesniedzot pieteikumus tādās programmās kā „Eiropa pilsoņiem”, 
jāformulē Eiropas pievienotā vērtība. Lai gan kopumā tiek uzskatīts, ka apmaiņas 
programmām kultūras un izglītības jomās, piemēram, mūžizglītības programmai, ir augsta 
pievienotā vērtība, jo tās palielina pilsoņu mobilitāti un veicina „Eiropas identitātes” 
veidošanu, tomēr šķiet, ka ir gūti novērtēt Eiropas pievienoto vērtību kvantitatīvā izteiksmē. 

6. Eiropa nav spēle, kurā vienam spēlētājam uzvarot, otrs tikpat lielā mērā zaudē

Eiropas pievienoto vērtību ir sarežģīti definēt un to reti var aprēķināt skaitļos. Tomēr kopumā 
tiek uzskatīts, ka Eiropas darbībām ir pievienotā vērtība —  Eiropas integrācija nav spēle, 
kurā vienam spēlētājam uzvarot, otrs tikpat lielā mērā zaudē.1

Miera saglabāšanu mūsu kontinentā un citas acīmredzamas Eiropas integrācijas priekšrocības 
ir grūti novērtēt naudas izteiksmē. Tomēr šīs tās var uzskatīt par Eiropas pievienotās vērtības 
neatņemamu sastāvdaļu. 

Dažos pētījumos mēģināts aprēķināt Eiropas integrācijas radītās priekšrocības. Piemēram, 
izvērtējot iekšējā tirgus saimniecisko labumu, secināts, ka „paplašināts iekšējais tirgus 
(tostarp tīkla nozaru liberalizācija) ir svarīgs izaugsmes un jaunu darba vietu avots. Laikā no 
1992. līdz 2006. gadam 25 dalībvalstu panāktais progress paplašināta iekšējā tirgus attīstībā 
būtiski palielinājis IKP un nodarbinātības līmeni. Aprēķināts, ka 2006. gadā iekšējā tirgus 
„guvums” ir 2,2 % no ES IKP (jeb EUR 223 miljardi) un 1,4 % no kopējā nodarbinātības 
līmeņa (jeb 2,75 miljoni darba vietu)” .2

Citā, Eiropas Parlamenta uzdevumā veiktā pētījumā izvērtēta kohēzijas politikas 
ekonomiskā ietekme neto saņēmējvalstīs un neto devējvalstīs3. Pētījuma autori secinājuši, ka 
neto saņēmējvalstu IKP kumulatīvais pieaugums, ko var izskaidrot ar kohēzijas izdevumiem 
un to radīto papildu labumu, vidēji par 275 % palielinās sākotnējo ieguldījumu summu 
(dalībvalstīs šis pieaugums var svārstīties 190–400 % robežās). Ja secīgas daudzgadu 
programmas izvērtē kopā, arī devējvalstīs, palielinoties importa pieprasījumam, novērojama 
ekonomiskā ziņā pozitīva ietekme.4

                                               
1  Saistībā ar sarunām par 2011. gada budžetu Komisija paziņoja, ka „sagatavos visaptverošu ziņojumu par 
„Dalībvalstu un valstu budžetu ārpuseiropas izmaksām, pēc iespējas izvērtējot katru nozari”, kā arī izstrādās
„izmēģinājuma projektu par Eiropas pievienoto vērtību un ES un dalībvalstu budžetu mijiedarbību ārējo 
darbību, pētniecības un attīstības politikas jomās”.

2 Komisijas dienestu dokuments, Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts (2007. gads): Pasākumi labākas 
ekonomikas integrācijas sasniegšanai: iekšējais tirgus 21. gadsimtā —  ieguldījums vienotā tirgus noteikumu 
pārskatīšanā (Steps towards a deeper economic integration: The internal market in the 21st century. A 
contribution to the Single Market Review).

3  Dalībvalstu kohēzijas izdevumu ekonomiskā peļņa (The Economic Return of Cohesion Expenditure for 
Member States) (B politikas departaments, 2009. gads).    

4 Tāpat Eiropas Komisija nesen secināja, ka „pozitīvā ietekme struktūrfondu līdzekļu neto saņēmējvalstīs ir 
lielāka par negatīvo ietekmi tajās valstīs, kuras galvenokārt atbild par finansējuma nodrošināšanu .[..] Turklāt, 
pakāpeniski mazinoties saņēmējvalstu ražošanas potenciālu kavējošiem faktoriem, palielinās neto labvēlīgā 
ietekme uz IKP. Aprēķināts, ka 2000.–2006. gadā ieguldītā atbalsta rezultātā 2015. gadā ES 25 dalībvalstīs IKP 
līmenis būs par 2,4 % augstāks un 2010. gadā — par 4 % augstāks. Tāpēc iespējams, ka saskaņā ar QUEST 
modeli 2000.–2006. gada plānošanas periodā īstenotā kohēzijas politika laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam 
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Arī nesen pieņemtajam lēmumam Eiropas ārpolitikas politiskās un ekonomiskās ietekmes 
palielināšanai izveidot Eiropas Ārējās darbības dienestu, kas aizstās vairākus šobrīd esošus 
27 valstu diplomātiskos dienestus, būtu jārada un vajadzētu radīt ievērojamus ietaupījumus.1

Jāteic, ka EPV nav vienīgais politisku lēmumu pieņemšanas līdzeklis. Izvēloties starp 
dažādām, nepietiekamo resursu dēļ konkurējošām politikas jomām, pamatojoties tikai EPV, 
būtu jāsalīdzina dažādas nesalīdzināmas lietas. 

Tomēr, lai gan EPV ir grūti novērtēt kvantitatīvā ziņā, tai ir būtiska nozīme, lai pamatotu 
pieņemtos lēmumus. Turklāt pēc galveno politisko lēmumu pieņemšanas vismaz kvalitatīvā 
ziņā ar EPV var pamatot labāko instrumentu izvēli konkrēta mērķa sasniegšanai vai izmantot 
to kā pārvaldības rīku alternatīvu risinājumu salīdzināšanai attiecīgajā politikas jomā.

No otras puses, nepārprotami ir skaidrs, ka jēdziena „Eiropas pievienotās vērtība” 
interpretācija faktiski ir politisks process. Tāpat kā politikas galvenais uzdevums ir Eiropas 
mērķu un uzdevumu izvirzīšana, izmantojot to pašu instrumentu kopumu ar Eiropas 
pievienotās vērtības novērtēšanu var izdarīt dažādus politiskus secinājumus. 

7. Secinājums

Jēdzienu „Eiropas pievienotā vērtība” var uzskatīt par vērtīgu politisku lēmumu pamatošanas 
līdzekli, kas palīdz novērtēt attiecīgās politikas jomas un izvērtēt šajās jomās iekļautos 
projektus. 

Šajā nolūkā būs vajadzīgs gan ekonomisks, gan politisks novērtējums. Ekonomistiem būs 
jāaprēķina apjomradītu ietaupījumu apmērs, jāizvērtē, kā samazinās izdevumi salīdzinājumā 
ar attiecīgo darbību īstenošanu dalībvalstu līmenī, jāpārbauda, vai ir apskatīta pārrobežu 
papildu ietekme un vai ir izpildītas kritiskā daudzuma prasības, jānovērtē arī, vai pasākums 
varētu veicināt trešo pušu papildu investīcijas. 

Savukārt politiskā ziņā būs jāizvērtē, vai paredzētā darbība vai politika veicinās Eiropas 
kopējo mērķu īstenošanu un palīdzēs stiprināt Eiropas integrāciju un sadarbību; vai tā radīs 
ES sabiedrisko labumu un vai, risinot katram cilvēkam būtiskus jautājumus, padarīs ES 
tuvāku iedzīvotājiem, vai tā veiksmīgi piesaistīs visas Eiropas iesaistītās puses, vai palielinās 
iestāžu rīcībspēju, vai veicinās ekonomisko, teritoriālo vai sociālo kohēziju un atbalstīs 
turpmākas inovatīvas iniciatīvas. 

Eiropas pievienotā vērtība apliecina dalībvalstīm, ka Eiropas tēriņi nenozīmē naudas pārdali, 
bet gan ieguldījumu spēcīgas un konkurētspējīgas Eiropas nākotnē. Dalībvalstis varēs ietaupīt 
līdzekļus tajās jomās, kurās Eiropas pievienotās vērtības dēļ dalībvalstu pienākumi tiks 
uzticēti ES.
                                                                                                                                                  
par 0,2 % gadā palielinās ES 25 dalībvalstu vidējo IKP pieauguma līmeni (proti, vidējais izaugsmes temps 
efektīvi palielināsies no apmēram 2 % līdz 10 % gadā)”. Eiropas Komisija (2010. gads): Budžeta pārskatīšana. 
Tehniskais pielikums.
1 Tas pats, iespējams, varētu attiekties uz vairākām Eiropas aģentūrām, vismaz tajos gadījumos, kad tās faktiski 
aizstāj līdzīgas dalībvalstu iestādes (piem., Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs, kas atbild par Eiropas preču 
zīmēm) (skat. Eiropas Komisija (2009. gads, b)).
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Tāpēc visām trim iestādēm sarunās par jauno daudzgadu finanšu shēmu, kā arī par jaunajām 
daudzgadu programmām pienācīgi jāņem vērā šis lietderīgais jēdziens. Tādējādi, lai arī tikai 
ierobežotā apjomā, varētu diskutēt ne tikai par vispārējā budžeta palielināšanu vai 
samazināšanu, bet veicināt praktiskāku un saturiskāku viedokļu apmaiņu par to, kā labāk 
ieguldīt Eiropas budžeta līdzekļus.
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Pielikums: Atsauces

Eiropas Politikas pētījumu centrs (CEPS) (2008. gads): 
Enerģētikas politika Eiropai — nosakot Eiropas pievienoto vērtību (Energy Policy for 
Europe: Identifying the European Added-Value).

Cipriani, G., Eiropas Politikas pētījumu centrs (CEPS) (2008. gads):
Pārdomas par ES budžetu —  trīs nenovēršamas reformas (Rethinking the EU Budget: Three 
Unavoidable Reforms). 

Eiropas Pašvaldību un reģionu padome (2002. gads): Eiropas Savienības kohēzijas politikas 
pievienotā vērtība (The Added-value of European Union Cohesion Policy). 

Eiropas Komisija (2004. gads, a): Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam:
Mūsu kopīgās nākotnes veidošana. Paplašinātas Savienības politikas izaicinājumi un budžeta 
līdzekļi 2007.–2013. gadam. COM(2004) 101 galīgā redakcija.

Eiropas Komisija (2004. gads, b): ES darbību vērtēšana — praktiska rokasgrāmata Komisijas 
dienestiem.

Eiropas Komisija (2007. gads): Ekonomikas dokumenti, 271. numurs (Economic Papers): 
Pasākumi labākas ekonomikas integrācijas sasniegšanai: iekšējais tirgus 21. gadsimtā —  
ieguldījums vienotā tirgus noteikumu pārskatīšanā (Steps towards a deeper economic 
integration: The internal market in the 21st century. A contribution to the Single Market 
Review). 

Eiropas Komisija (2008. gads, a): Eiropas budžeta finansēšana (Financing the European 
Budget). Eiropas Komisijas pētījums, Budžeta ģenerāldirektorāts.

Eiropas Komisija (2008. gads, b): Budžeta reforma — pārmaiņas Eiropā (Reforming the 
Budget, Changing Europe). Konferences dokumenti. 4. sēde: Eiropas tēriņu pievienotā 
vērtība.

Eiropas Komisija (2009. gads, a): Darba kārtība reformētai kohēzijas politikai. Vietēja līmeņa 
pieeja Eiropas uzdevumu un prasību risināšanā (An Agenda for a reformed Cohesion Policy. 
A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations). 
Neatkarīgs ziņojums, ko reģionālās politikas komisāres Danuta Hübner uzdevumā sagatavoja 
Fabrizio Barca. 

Eiropas Komisija (2009. gads, b): ES decentralizēto aģentūru 2009. gada darbības analīze.
I daļa — Apkopojums un ieteikumi (Evaluation of the EU decentralised agencies in 2009. 
Volume I – Synthesis and recommendations).

Eiropas Komisija (2010. gads, a): Eiropas Komisijas 2011. finanšu gada vispārējā budžeta 
projekts. Darba dokuments, 1. daļa: Darbības pārskati par darbības izmaksām. 
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Eiropas Komisija (2010. gads, b): Budžeta pārskatīšana (COM (2010) 700).

Eiropadome (2002. gads): 2002. gada 19. decembra Padomes rezolūcija, ar ko īsteno darba 
plānu Eiropas sadarbībai kultūras jomā: Eiropas pievienotā vērtība un personu mobilitāte, un 
darbu aprite kultūras jomā.

Eiropadome (2004. gads): Prezidentvalsts secinājumi, Brisele, 2004. gada 16.–17. decembris.

Eiropas Parlaments (2005. gads): Eiropas Parlamenta 2005. gada 8. jūnija rezolūcija par 
paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–
2013. gadam. 

Eiropas Parlaments (2009. gads, a): Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. marta rezolūcija par 
2007.–2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu (2008/2055(INI)).

Eiropas Parlaments (2009. gads, b): Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūcija par 
kohēzijas politikas papildināšanu un saskaņošanu ar lauku attīstības pasākumiem 
(2008/2100(INI)).

Eiropas Parlaments (2009. gads, c): Dalībvalstu kohēzijas izdevumu ekonomiskā peļņa (The 
Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States). Pētījumu Reģionālās attīstības 
komitejas (B politikas departamenta) uzdevumā sagatavoja Bradley.

Eiropas Parlaments (2010. gads, a): Budžeta komiteja: Alain Lamassoure: Darba dokuments 
DT\815212 par „Programmas 2020” finansēšanu, neskatoties uz budžeta krīzi.

Eiropas Parlaments (2010. gads, b): Reģionālās attīstības komiteja: Nostājas dokumenta 
projekts par kohēzijas politikas nākotni, 2010. gada 15. jūlijs. 

Eiropas Parlaments (2010. gads, c): Eiropas un dalībvalstu budžetu veiksmīgākas 
mijiedarbības veidošana. (Creating greater synergy between European and national budgets). 
Pētījumu Budžeta komitejas uzdevumā veica Deloitte Consulting.

Sapir, A. (2003. gads): Eiropas izaugsmes programma (An Agenda for a Growing Europe). 
Augsta līmeņa pētniecības grupas, ko ierosināja izveidot Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, 
ziņojums.

Tarschys, D. (2005): Eiropas pievienotās vērtības noslēpums (The Enigma of European Added 
Value) (SIEPS).

Yellow Window Management Consultants (2000. gads): Eiropas pievienotās vērtības (EPV) 
pamatelementu noteikšana ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās —  praktiskā 
pieredzē pamatota konceptuāla analīze. (Identifying the constituent elements of the European 
Added Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical 
experience). Pētījums veikts Eiropas Komisijas Pētniecības ģenerāldirektorāta uzdevumā.
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