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1. Úvod

Európska únia ponúka svojim 500 miliónom občanov príležitosť odpovedať na výzvy 
21. storočia. Výdavky Európskej únie však na pozadí obmedzených zdrojov treba odôvodniť 
ako investíciu do budúcnosti. V tejto súvislosti môže koncepcia európskej pridanej hodnoty 
ponúknuť užitočný súbor kritérií.

Bude zrejme vhodné pripomenúť zámer, že výdavky EÚ by vytváraním európskej pridanej 
hodnoty mali prispieť k dosiahnutiu prijatých politických cieľov účinnejšie, čo by mohlo 
okrem iného znížiť potrebu paralelných výdavkov na úrovni jednotlivých členských štátov.

Cieľom tohto pracovného dokumentu je preskúmať koncepciu európskej pridanej hodnoty 
s ohľadom na jej využitie v súčasnosti, jej fungovanie v rámci európskeho rozhodovacieho 
procesu a jej politický význam v čase, keď Európska únia prechádza z lisabonskej agendy na 
stratégiu EÚ 2020. 

2. Európska pridaná hodnota, mladšia sestra zásady subsidiarity

Predseda Výboru pre rozpočet vo svojom pracovnom dokumente zo 6. mája 2010 skúma 
myšlienku tzv. európskej dividendy, ktorá sa vytvára „uplatňovaním zásady subsidiarity 
vo finančnej oblasti“. Európsky rozmer môže „maximalizovať účinnosť finančných 
prostriedkov [členských štátov]“ a pomôcť „znížiť celkové výdavky. To je to, čo robia veľké 
priemyselné skupiny: zlučujú spoločné služby, aby dosiahli úspory z rozsahu."1

Európsku pridanú hodnotu možno skutočne považovať za „prirodzený dôsledok zavedenia 
zásady subsidiarity“,2 ako je stanovené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii: 

„3. Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 
právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské 
štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale 
z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie.“

V dôsledku toho by sa mali finančné prostriedky EÚ využívať na financovanie činností, ktoré 
nemôžu financovať samotné členské štáty alebo ich regióny s dosiahnutím lepších výsledkov. 

Inými slovami by mali byť výdavky na úrovni EÚ schopné preukázať svoju európsku pridanú 
hodnotu, a to v súlade s kontrolou uplatňovania zásady subsidiarity. 

Je preto pripomenúť závery pracovnej skupiny 1 pre zásadu subsidiarity Európskeho 
dohovoru – Working Group 1 on the principle of subsidiarity:

Skupina sa domnievala, že keďže zásada subsidiarity je zásadou v závažnej politickej povahy
a jej uplatňovanie počíta so značnou mierou voľnosti rozhodovania inštitúcií (pri zvažovaní 

                                               
1 A. Lamassoure: Pracovný dokument DT\815212 o financovaní agendy 2020 napriek rozpočtovej kríze.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (Záhada európskej pridanej hodnoty). (Švédsky inštitút 
pre európske politické štúdie 2005).
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toho, či by sa spoločné ciele mohli „lepšie“ dosiahnuť na úrovni Európskej únie alebo inej 
úrovni), monitorovanie súladu s touto zásadou by malo byť v podstate politickej povahy 
a malo by sa uskutočňovať pred nadobudnutím účinnosti príslušného aktu.

Po tom, ako nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva, sa kontrola uplatňovania zásady 
subsidiarity stanovila v Zmluve o Európskej únii (článok 5, ako aj protokol č. 1 o úlohe 
národných parlamentov v Európskej únii).

Možno namietať, že hodnotenie európskej pridanej hodnoty je rovnako politickej povahy a že 
potrebu „značnej miery voľnosti rozhodovania inštitúcií“ je jednoznačne vidieť aj v tejto 
súvislosti.

3. Koncepcia európskej pridanej hodnoty vo vzťahu k súčasnému viacročnému 
finančnému rámcu 

Počas prípravy súčasného viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 zohrávala 
koncepcia pridanej hodnoty kľúčovú úlohu. 

Európska komisia vo svojom oznámení s názvom Budovanie našej spoločnej budúcnosti 
poukázala na to, že pri rozpočte Európskej únie „nejde o prerozdelenie zdrojov medzi 
členskými štátmi. Ide o maximalizáciu dopadu našich spoločných politík s cieľom ďalšieho 
zvýšenia pridanej hodnoty z každého eura, ktoré sa minie na európskej úrovni“1.

Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 16. – 17. decembra 2004, potvrdila, že 
„(...) politiky dohodnuté v súlade so zmluvou sú v súlade so zásadami subsidiarity, 
proporcionality a solidarity. Taktiež by mali poskytovať pridanú hodnotu (...)“.2

Okrem toho aj Európsky parlament vo svojom uznesení o politických výzvach a rozpočtových 
prostriedkoch rozšírenej Únie v rokoch 2007 – 2013 zdôraznil, že „finančný výhľad môže 
umožniť vyrovnaný rozvoj finančných zdrojov pridelených Únii za predpokladu, že sa 
používajú na opatrenia spojené so skutočnou európskou pridanou hodnotou, s jasne 
definovanými prioritami a prehľadnosťou pre občanov (...).3“

                                               
1 Alternatívy, ktoré sa vytvoria v nasledujúcich finančných perspektívach, sa netýkajú len peňazí. Je to aj otázka 
politického smerovania, ktoré je treba určiť na základe jasnej predstavy o tom, čo chceme urobiť. Tieto 
alternatívy určia, či Európska únia a jej členské štáty sú schopné v praxi splniť očakávania európskych občanov.
Pre rozpočet Únie to znamená novú fázu. Nejde o prerozdelenie zdrojov medzi členskými štátmi. Ide 
o maximalizáciu dopadu našich spoločných politík s cieľom ďalšieho zvýšenia pridanej hodnoty z každého eura, 
ktoré sa minie na európskej úrovni. (KOM(2004)0101 v konečnom znení)
2 Európska rada potvrdila, že nový finančný rámec, ktorý sa má dohodnúť na komplexných rokovaniach, by mal 
poskytnúť rozšírenej Únii finančné prostriedky potrebné na to, aby mohla účinne a spravodlivo riešiť budúce 
výzvy vrátane výziev vyplývajúcich z rozdielov v úrovniach rozvoja v rozšírenej Únii. Politiky dohodnuté 
v súlade so zmluvou sú v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality a solidarity. Taktiež by mali 
poskytovať pridanú hodnotu. Výdavky na oblasti jednotlivých politík sa musia vnímať v kontexte celkovej 
úrovne výdavkov a takéto výdavky sa musia byť vnímať v kontexte celkových rokovaní vrátane súvisiacej 
otázky vlastných zdrojov. Európska rada, závery predsedníctva, Brusel 16. – 17. decembra 2004..

3 7. je presvedčený, že finančný výhľad môže umožniť vyrovnaný rozvoj finančných zdrojov pridelených Únii 
za predpokladu, že:
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Nedávno Európsky parlament navyše vyhlásil, že „je presvedčený, že čerpanie prostriedkov 
EÚ by sa malo sústrediť na politiky s jasnou európskou pridanou hodnotou plne v súlade so 
zásadami subsidiarity, proporcionality a solidarity; pripomína, že v čase krízy sa táto pridaná 
hodnota určuje do značnej miery podľa základnej zásady solidarity medzi európskymi 
národmi“1

Podľa predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa „Európa ponúka skutočnú pridanú 
hodnotu“, ale „svoje prostriedky musíme použiť v oblastiach, z ktorých sa nám za ne vráti čo 
najväčšia hodnota“.2 Komisia navrhuje, že výdavky EÚ by mali prejsť tzv. testom pridanej 
hodnoty, pričom by sa mali spĺňať tri podmienky:

- relevantnosť politiky (výdavky sú určené na kľúčové ciele Európskej únie),
- subsidiarita (nadnárodné alebo cezhraničné činnosti, úspory z rozsahu),

- proporcionalita (hodnotenie účinnosti a miery využitia poskytnutých prostriedkov).

                                                                                                                                                  
- sa používajú na opatrenia spojené so skutočným európskou pridanou hodnotou, s jasne 

definovanými prioritami a prehľadnosťou pre občanov,
- optimalizujú koncentráciu a doplnenie opatrení uskutočnených na národnej, regionálnej 

a miestnej úrovni s cieľom obmedziť záťaž daňových poplatníkov v čo najväčšej miere,
- sú vynaložené v súlade s pravidlami spoľahlivého finančného hospodárenia a zameriavajú sa 

na efektivitu a účinnosť; podotýka, že výdavky vynaložené na európskej úrovni môžu viesť 
k šetreniu na vnútroštátnej úrovni, predovšetkým preto, že takéto výdavky podporujú šetrenie 
nákladov vzhľadom na veľkosť podnikov alebo vytvoria príjmy na vnútroštátnej úrovni;

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2005 o politických výzvach a rozpočtových prostriedkoch 
rozšírenej Únie v rokoch 2007 – 2013.

1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2009 o strednodobom preskúmaní finančného rámca na roky 
2007 – 2013 (2008/2055(INI)).
2 José Manuel Barroso: Rozprava o stave Únie. Európsky parlament, 7. 9. 2010.
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Zdroj: Európska komisia
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Okrem toho by sa malo zdôrazniť, že európska pridaná hodnota sa nemusí vytvárať iba 
prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov Európskej únie, ale aj koordináciou 
vnútroštátnych politík či európskymi právnymi predpismi (čo dokazujú napríklad nariadenia 
týkajúce sa vnútorného trhu alebo spoločné pravidlá týkajúce sa eura).

Zdroj: Európska komisia

4. Oznámenie Komisie o preskúmaní rozpočtu v súvislosti s európskou pridanou 
hodnotou 

V súlade s uvedenými zásadami sa v oznámení Komisie o preskúmaní rozpočtu EÚ
zdôrazňuje, že európsku pridanú hodnotu „nemožno vyjadriť len v číslach“, predstavuje však 
„dôležitý test“, ktorým sa dá zistiť, „či financovanie na úrovni EÚ prináša občanom väčší 
úžitok, než by prinieslo financovanie na vnútroštátnej úrovni.“ Zlúčením zdrojov, aby sa 
dosiahli úspory z rozsahu, môže EÚ poskytovať finančné prostriedky na „opatrení, ktoré 
členské štáty a regióny nemôžu financovať samostatne, alebo všade tam, kde sa takýmto 
spôsobom môžu zabezpečiť lepšie výsledky.“

Rozpočet EÚ predstavuje so svojím približne 1 % HDP Európskej únie „relatívne malý objem 
(v porovnaní s celkovou výškou verejných výdavkov, ktorá sa v priemere v EÚ pohybuje medzi 
45 až 50 %)“. Môže však „odstrániť nedostatky, ktoré zanecháva dynamika národných 
politík“ a „otvoriť dvere pre investície zo širšieho spektra verejných a súkromných zdrojov, 
než je spektrum takýchto zdrojov nachádzajúce sa na vnútroštátnej úrovni“.

Preto by sa „v časoch závažných a dlhodobých rozpočtových obmedzení (…) mal posilniť 
význam koordinácie medzi rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami, a to s cieľom zlepšiť 
ekonomické riadenie, transparentnosť a účinnosť verejných výdavkov.“
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5. Európska pridaná hodnota ako operatívny nástroj v rámci riadenia a realizácie

V nariadení o rozpočtových pravidlách sa požaduje, aby útvary Komisie posúdili „pridanú 
hodnotu účasti Spoločenstva“ v rámci hodnotení ex ante pri príprave návrhov nových alebo 
obnovených opatrení Spoločenstva1. 

Počas hodnotenia vplyvu posudzujú útvary Komisie hospodársku účinnosť plánovaného 
opatrenia, a to okrem iného skúmaním, či sa toto opatrenie: 

 zaoberá externalitami, ktoré presahujú hranice jednotlivých štátov, 
 môže dosiahnuť opatreniami Spoločenstva pri nižších nákladoch, 
 vyznačuje spoločnými preferenciami a nízkymi nákladmi na koordináciu,
 týka aj ďalších oblastí politiky (vzájomné závislosti medzi rôznymi politikami).2

Okrem toho Komisia v rámci každoročných Výkazov o činnosti v súvislosti s prevádzkovými 
nákladmi, vydávaných ako pracovný dokument spolu s návrhom rozpočtu, opisuje „pridanú 
hodnotu činnosti EÚ“ pre každú kapitolu výdavkov Komisie. Metodika posudzovania 
európskej pridanej hodnoty sa na prvý pohľad zdá byť v rámci jednotlivých oblastí politiky 
značne rozdielna. 

Napríklad pridaná hodnota európskej energetickej politiky sa opisuje tak, že spočíva 
v prispievaní k cieľom zvyšovania „bezpečnosti dodávok energie“, postupnom „zavádzaní 
vnútorného trhu s energiou“, „prispievaní k trvalo udržateľnému rozvoju racionálnym 
využívaním zdrojov energie a rozvojom a pripájaním energie z obnoviteľných zdrojov“, 
zlepšovania prepojenia energetických sietí či harmonizácie riadenia európskej elektrickej 
siete. V súvislosti s „transeurópskou energetickou sieťou zohráva Európske spoločenstvo 
úlohu katalyzátora úsilí, ktoré vyvíjajú členské štáty a elektrárenské a plynárenské podniky“. 

Okrem všeobecných požiadaviek hodnotenia ex ante si niektoré politiky EÚ vyžadujú 
preverenie európskej pridanej hodnoty v súvislosti s výberom projektov:

Výskum: Od piateho rámcového programu je koncepcia európskej pridanej hodnoty súčasťou 
legislatívneho rámcového programu v oblasti výskumu. Pridaná hodnota tvorí záväzné 
kritérium výberu projektov (a v menšom rozsahu kritérium prípravy výskumných projektov). 
Vo všeobecnosti sa usudzuje, že výskum financovaný Európskou úniou má „vysokú pridanú 
hodnotu tým, že podporuje cezhraničnú spoluprácu výskumných pracovníkov a spoločné 
používanie vzájomne sa dopĺňajúcich zručností a vedomostí“, že „pomáha zvyšovať 
konkurencieschopnosť v oblasti výskumu, čo vedie k jeho väčšej kvalite a excelentnosti“ a že 
„sa v jeho rámci môžu uskutočňovať projekty, ktoré by pre svoju komplikovanosť a rozsah 
presahovali rámec možností jednotlivých štátov“3.
Keby sa však mala v rámci osobitných programov a projektov európska pridaná hodnota 
monitorovať a hodnotiť nejakým kvantitatívnym spôsobom, odborníci začnú hovoriť o „holej 

                                               
1 Vykonávacie pravidlá pre nariadenie o rozpočtových pravidlách (nariadenie Komisie (ES, Euratom) 
č. 2342/2002), článok 21; GR pre rozpočet (2004): Hodnotenie činností EÚ: praktický návod pre útvary 
Komisie.
2 Výklad G. J. Koopmana na schôdzi Osobitného výboru pre politické úlohy a rozpočtové zdroje v záujme trvalo 
udržateľnej Európskej únie po roku 2013, ktorá sa konala 23. septembra 2010.
3 G. Cipriani: Prehodnotenie rozpočtu EÚ. Centrum pre európske politické štúdie (2007).
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nemožnosti“1.
Kultúra/komunikácia: Európsku pridanú hodnotu majú opisovať žiadatelia o také programy, 
ako je napríklad Európa pre občanov. Aj keď panuje všeobecná zhoda názorov o tom, že 
kultúrne a vzdelávacie výmenné programy, ako je celoživotné vzdelávanie, majú veľkú 
pridanú hodnotu, ktorá spočíva v tom, že sa nimi zvyšuje mobilita občanov a prispievajú 
k budovaniu európskej identity, zdá sa, že kvantitatívne hodnotenie európskej pridanej 
hodnoty je pomerne problematické. 

6. Európa nie je hra s nulovým súčtom

Európska pridaná hodnota sa dá ťažko zadefinovať a len málokedy kvantifikovať. Panuje však 
zhoda v názore, že činnosť Európskej únie má pridanú hodnotu: európska integrácia nie je hra 
s nulovým súčtom.2

Zachovávanie mieru na našom svetadiele a ďalšie očividné výhody európskej integrácie 
možno len ťažko vyjadriť v peniazoch. Napriek tomu sa o nich dá uvažovať ako 
o nepopierateľných prvkoch európskej pridanej hodnoty. 

V niektorých štúdiách možno nájsť pokusy o vypočítanie výhod európskej integrácie. 
Napríklad v rámci analýzy hospodárskych výhod vnútorného trhu sa prišlo k záveru, že 
„rozšírený vnútorný trh (vrátane liberalizácie sieťových odvetví) je dôležitým zdrojom rastu 
a pracovných miest. V dôsledku pokroku dosiahnutého v období rokov 1992 – 2006 pri
budovaní rozšíreného vnútorného trhu 25 členských štátov výrazným spôsobom rástla výška 
HDP aj miera zamestnanosti. Odhadované prínosy vnútorného trhu za rok 2006 predstavujú 
2,2 % HDP Európskej únie (alebo 223 miliárd EUR) a 1,4 % celkovej zamestnanosti (alebo 
2,75 milióna pracovných miest).”3

V inej štúdii, o ktorú požiadal Európsky parlament, sa skúmal hospodársky dosah politiky 
súdržnosti, a to na krajiny, ktoré sú čistými príjemcami, ako aj na krajiny, ktoré sú čistými 
darcami4. Pokiaľ ide o štáty, ktoré sú čistými príjemcami, autori štúdie prichádzajú k záveru, 
že kumulovaný nárast HDP, ktorý možno pripísať výdavkom súvisiacim s politikou 
súdržnosti a z nich vyplývajúcim výhodám, budú v priemere predstavovať 275 % pôvodnej 
investície (v jednotlivých členských štátoch sa bude táto úroveň pohybovať v rozmedzí 190 % 
až 400 %). A dokonca aj v prípade štátov, ktoré sú darcami, možno po súhrnnej analýze 
nasledujúcich viacročných programov nájsť pozitívny hospodársky vplyv prostredníctvom 

                                               
1 Yellow Window Management Consultants (2000): Identifying the constituent elements of the European Added 
Value (EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience. (Identifikácia 
základných prvkov európskej pridanej hodnoty (EPH) programov EÚ pre výskum a technologický rozvoj:
analýza koncepcie na základe praktickej skúsenosti). Štúdia, o ktorú požiadalo GR pre výskum, Európska 
komisia.
2 V súvislosti s rokovaniami týkajúcimi sa rozpočtu na rok 2011 Komisia oznámila „prípravu komplexnej správy 
o cene za nejednotnosť Európy pre členské štáty a ich rozpočty vrátane prípadného hodnotenia podľa odvetví“, 
ako aj „pilotný projekt týkajúci sa európskej pridanej hodnoty a súčinnosti medzi rozpočtom EÚ 
a vnútroštátnymi rozpočtami v takých oblastiach, ako je vonkajšia činnosť, politika výskumu a vývoja.“
3 Dokument útvarov Komisie, GR pre hospodárske a finančné záležitosti (2007): Steps towards a deeper 
economic integration: The internal market in the 21st century. A contribution to the Single Market Review 
(Kroky k väčšej hospodárskej integrácii: Vnútorný trh v 21. storočí. Príspevok k preskúmaniu jednotného trhu).
4 Ekonomická návratnosť výdavkov súvisiacich s politikou súdržnosti pre členské štáty – (The Economic Return 
of Cohesion Expenditure for Member States) (Tematická sekcia B, 2009).    
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zvýšeného dopytu po dovoze.1

Nedávny záväzok zriadiť Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby európske zahraničné 
politiky nadobudli väčšiu politickú a hospodársku silu, by mohol a mal by rovnako viesť 
k značným úsporám, pretože sa tým nahradia mnohé zo súčasných diplomatických služieb, 
ktoré zastupujú 27 členských štátov.2

Bolo by možné namietať, že európska pridaná hodnota nie je jediným nástrojom pre voľbu 
politík. Pri rozhodovaní medzi rozličnými politikami, ktoré súťažia o obmedzené zdroje, by 
sústredenie sa výhradne na európsku pridanú hodnotu mohlo viesť k porovnávaniu 
neporovnateľného. 

Napriek tomu, že kvantitatívne hodnotenia zostávajú problematické, koncepcia európskej 
pridanej hodnoty je prínosom, pokiaľ ide o odôvodnenie príslušnej voľby. Okrem toho sa 
môže využívať, prinajmenšom na kvalitatívnom základe, pri stanovovaní najlepších možných 
nástrojov pre dosiahnutie určitého cieľa, keď sa už primárne vybrala nejaká politika, alebo 
ako nástroj riadenia na porovnávanie alternatív v rámci danej politiky.

Na druhej strane je tiež očividné, že interpretácia európskej pridanej hodnoty je skutočný 
politický proces. Keďže politika stojí nad stanovovaním cieľov a zámerov, hodnotenie 
európskej pridanej hodnoty môže viesť k rozličným politickým záverom, a to aj napriek tomu, 
že sa použije ten istý súbor nástrojov. 

7. Záver

Koncepciu európskej pridanej hodnoty možno považovať za hodnotný nástroj na odôvodnenie 
voľby politík, posúdenie daných oblastí politiky i hodnotenie projektov v rámci týchto oblastí 
politiky. 

Na dosiahnutie tohto cieľa, bude potrebné hospodárske aj politické vyhodnotenie: 
Ekonómovia sa zamerajú na vypočítanie úspor z rozsahu, zanalyzujú znižovanie výdavkov 
v porovnaní s činnosťou na úrovni členských štátov, preskúmajú, či sa berú do úvahy 
cezhraničné externality alebo sa plnia požiadavky kritického objemu a posúdia prípadné 
urýchľovanie v súvislosti s dodatočnými investíciami tretích strán. 

                                               

1 Európska komisia nedávno skonštatovala, že „pozitívny účinok na krajiny, ktoré boli čistými príjemcami 
finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov, prevážil nepriaznivý účinok na tie krajiny, ktoré sú v najväčšej 
miere zodpovedné za poskytovanie finančných prostriedkov. (...) Okrem toho čistý priaznivý účinok na HDP má 
tendenciu sa v priebehu času zvyšovať, keď sa v krajinách, ktoré sú príjemcami, objavujú oneskorené účinky na 
rastúci výrobný potenciál. Odhaduje sa, že do roku 2015 bude v krajinách EÚ 25 úroveň HDP, ako dôsledok 
podpory, ktorá sa poskytovala v období rokov 2000 – 2006, o 2,4 % vyššia a v roku 2020 bude z toho istého 
dôvodu vyššia o 4 %. Z tohto teda vyplýva, že podľa modelu QUEST zvýši politika súdržnosti realizovaná 
v priebehu programového obdobia rokov 2000 – 2006 priemerný rast HDP krajín EÚ 25 medzi rokmi 2000 
a 2020 približne o 0,2 % ročne (to znamená, že sa vlastne zvýši priemerná miera rastu približne o 2 % ročne na 
10 %).“ Európska komisia (2010): Preskúmanie rozpočtu. Technická príloha.
2 To isté možno platí pre niektoré európske agentúry, prinajmenšom v prípadoch, keď v podstate nahrádzajú 
podobné orgány na vnútroštátnej úrovni (napr. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, ktorý je zodpovedný za 
európske ochranné známky) (pozri Európska komisia (2009b)).
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V rámci politického hodnotenia bude zároveň potrebné skúmať, či plánované opatrenie alebo 
politika prispeje k spoločným cieľom Európskej únie a posilní európsku integráciu 
a spoluprácu, či bude vytvárať verejný majetok EÚ, alebo bude do väčšej miery sprítomňovať 
EÚ občanom, pretože bude zasahovať do podstatných záležitostí týkajúcich sa ich životov, 
a to tým, že zabezpečí buď vhodné zapojenie subjektov z celej Európy, alebo budovanie 
inštitucionálnych kapacít, či prispeje k hospodárskej, územnej alebo sociálnej súdržnosti 
a podnieti ďalšie inovatívne iniciatívy. 

Koncepcia európskej pridanej hodnoty je odkazom adresovaným členským štátom, že 
výdavky Európskej únie nie sú určené na to, aby sa prerozdeľovali finančné prostriedky, ale 
aby sa tieto prostriedky investovali do silnej a konkurencieschopnej Európy. V oblastiach, 
v ktorých európska pridaná hodnota vedie k presunu zodpovednosti z vnútroštátnej úrovne na 
úroveň EÚ, môžu členské štáty ušetriť náklady.

Všetky tri inštitúcie by z toho dôvodu mali mať túto užitočnú koncepciu v rámci rokovaní 
o novom viacročnom finančnom rámci, ako aj o nových viacročných programoch, neustále na 
zreteli. Toto by – aj keď iba v obmedzenej miere – umožnilo posunúť diskusiu od prázdnych 
polemík o zvyšovaní alebo znižovaní celkového rozpočtu k praktickejším a obsažnejším 
výmenám názorov o tom, ako využiť rozpočet Európskej únie čo možno najlepšie.
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