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1. Uvod

Evropa nudi svojim 500 milijonom prebivalcev priložnost za soočanje z izzivi 21. stoletja. 
Toda evropski odhodki morajo biti glede na omejene vire utemeljeni kot naložba v prihodnost. 
V tej luči lahko koncept evropske dodane vrednosti ponudi uporaben niz meril.

Spomniti velja, da naj bi odhodki EU z ustvarjanjem evropske dodane vrednosti prispevali k 
učinkovitejšemu doseganju zastavljenih ciljev politike, kar bi lahko tudi zmanjšalo potrebe po 
vzporednih nacionalnih odhodkih.

Namen tega delovnega dokumenta je preučiti koncept evropske dodane vrednosti glede na 
njegovo trenutno uporabo, njegovo uresničljivost v evropskih postopkih sprejemanja 
odločitev in politični pomen v času, ko Evropa prehaja od lizbonske agende k strategiji EU 
2020. 

2. Evropska dodana vrednost kot mlajša sestra načela subsidiarnosti

Predsednik Odbora za proračun v delovnem dokumenta z dne 6. maja 2010 obravnava 
zamisel o „evropski dividendi“, ki bi jo ustvarili z „uporabo načela subsidiarnosti na področju 
financ“. Evropska razsežnost lahko „doseže (…) kar največjo učinkovitost“ financ držav 
članic in pripomore k temu, da se „zmanjša skupna poraba. Velike industrijske skupine počno 
prav to: združujejo skupne storitve, da si tako zagotovijo ekonomijo velikega obsega.“1

Evropsko dodano vrednost lahko tako štejemo za „posledico uveljavljenega načela 
subsidiarnosti“2, kot je opredeljeno v členu 5 PEU: 

3. V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni 
pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo 
doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov 
predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.

To pomeni, da  je treba proračun EU uporabljati za financiranje ukrepov, ki jih države članice 
in regije ne morejo financirati same, in pri tem dosegati boljše rezultate. 

Povedano drugače, poraba na ravni EU mora biti sposobna dokazati evropsko dodano 
vrednostjo na podlagi „preverjanja subsidiarnosti“. 

Toda omeniti velja tudi sklepe Evropske konvencije in njene 1. delovne skupine o načelu 
subsidiarnosti):

Skupina se je strinjala, da je načelo subsidiarnosti izrazito politične narave in se izvaja z 
znatno diskrecijsko pravico institucij (glede tega, ali se skupni cilji „bolje“ uresničujejo na 
evropski ali kateri drugi ravni), zato bi moral biti tudi nadzor skladnosti s tem načelom 
izrazito politične narave in bi moral potekati pred uveljavitvijo posameznega akta.

                                               
1 A. Lamassoure: Delovni dokument DT\815212 o financiranju Agende 2020 kljub proračunski krizi.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (Uganka o evropski dodani vrednosti) (SIEPS 2005).
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Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je preverjanje subsidiarnosti dobilo svoje mesto v 
PEU (člen 5 ter Protokol št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji).

Lahko bi dejali, da je tudi ocenjevanje evropske dodane vrednosti politična zadeva in da je 
treba tudi na tem področju upoštevati potrebo po „znatni diskrecijski pravici institucij“.

3. Koncept evropske dodane vrednosti v razmerju do sedanjega večletnega finančnega 
okvira 

Pri pripravi sedanjega večletnega finančnega okvira 2007–2013 je imel koncept dodane 
vrednost zelo pomembno vlogo. 

Evropska komisija je v svojem sporočilu „Gradimo našo skupnost prihodnost“ vztrajala, da 
„ne gre zgolj za prerazporeditev sredstev med državami članicami, temveč za to, kako doseči 
čim večji učinek skupnih politik, zato da se še nadalje poveča dodana vrednost vsakega evra, 
ki se porabi na evropski ravni“1.

Evropski svet je na zasedanju 16. in 17. decembra 2004 potrdil, da so „(…) politike, 
dogovorjene v skladu s Pogodbo, (...) združljive z načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in 
solidarnosti. Zagotoviti morajo tudi dodano vrednost (....)“.2

Tudi Evropski parlament je v svoji resoluciji o političnih izzivih in proračunskih sredstvih 
razširjene Unije 2007–2013 poudaril, „da lahko finančna perspektiva omogoči uravnotežen 
razvoj finančnih sredstev, dodeljenih Uniji, pod pogojem, da se uporabijo za dejavnosti z 
resnično evropsko dodano vrednostjo, jasno določenimi prednostnimi nalogami in 
preglednostjo za državljane (…)“3

                                               
1 Odločitve glede prihodnjih finančnih perspektiv niso povezane samo z denarjem. Tu gre za vprašanje politične 
usmeritve, ki mora temeljiti na jasni viziji o tem, kaj pravzaprav hočemo doseči. Te izbire bodo odločale o tem, 
ali so Evropska unija in njene države članice sposobne v praksi izpolniti pričakovanja Evropejcev.
To pomeni novo fazo za proračun Unije. Ne gre zgolj za prerazporeditev sredstev med državami članicami,
temveč za to, kako doseči čim večji učinek skupnih politik, zato da se še nadalje poveča dodana vrednost vsakega 
evra, ki se porabi na evropski ravni (KOM(2004) 101 konč.).

2 Evropski svet je potrdil, da mora novi finančni okvir, o katerem se je treba dogovoriti v okviru celovitih 
pogajanj, zagotoviti finančna sredstva, potrebna za učinkovito in pošteno soočenje z izzivi v prihodnosti, 
vključno s tistimi, ki izhajajo iz neskladij med stopnjami razvitosti v razširjeni Uniji. Politike, dogovorjene v 
skladu s Pogodbo so združljive z načeli subsidiarnosti, sorazmernosti in solidarnosti. Zagotoviti morajo tudi 
dodano vrednost. Na odhodke posameznih področij politik je treba gledati v okviru skupne višine odhodkov, 
naslednjo pa v okviru splošnih pogajanj, vključno z vprašanjem lastnih sredstev. Evropski svet, Sklepi 
predsedstva – Bruselj, 16. in 17. december 2004.

3 7. je prepričan, da lahko finančna perspektiva omogoči uravnotežen razvoj finančnih sredstev, dodeljenih 
Uniji, pod pogojem, da: 
- se uporabijo za dejavnosti z resnično evropsko dodano vrednostjo, jasno določenimi 

prednostnimi nalogami in preglednostjo za državljane,
- optimizirajo osredotočanje in dopolnjevanje z dejavnostjo, ki poteka na državni, regionalni in 

lokalni ravni, da bi čim bolj omejili obremenitev davkoplačevalcev, 
- se porabijo v skladu s pravili dobrega finančnega poslovanja, z osredotočanjem na uspešnost 

in učinkovitost; ugotavlja, da so lahko izdatki na evropski ravni viri prihrankov na nacionalni 
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Evropski parlament je nedavno izjavil, da je „prepričan, da se morajo odhodki EU 
osredotočiti na politike z jasno evropsko dodano vrednostjo, ki je popolnoma v skladu z 
načelom subsidiarnosti, sorazmernosti in solidarnosti;

 opozarja, da v času krize obseg te dodane vrednosti v veliki meri temelji na temeljnem načelu 
solidarnosti med evropskimi narodi.“1

Po mnenju predsednika Evropske komisije Barrosa, „Evropa ponuja dejansko dodano 
vrednost“, toda „denar moramo porabiti tam, kjer zanj dobimo največjo vrednost.“2 Komisija 
predlaga, naj odhodki EU „izpolnjujejo pogoje preizkusa dodane vrednosti“, če ustrezajo trem 
pogojem:

- pomembnost za politiko (odhodki so namenjeni uresničevanju ključnih ciljev Unije),
- subsidiarnost (nadnacionalni ali čezmejni ukrepi, ekonomija obsega),

- sorazmernost (ocena uspešnosti in učinkovitosti izvedbe).

                                                                                                                                                  
ravni, še zlasti zato, ker omogočajo ekonomijo obsega in lahko ustvarjajo prihodke na 
nacionalni ravni;

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene 
Unije 2007–2013.

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. marca 2009 o vmesnem pregledu finančnega okvira 2007–2013 
(2008/2055(INI))

2 José Manuel Barroso: Razprava o stanju Unije. Evropski parlament, 07.09.2010
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Vir: Evropska komisija
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Poleg tega je treba poudariti, da je evropsko dodano vrednost mogoče ustvariti ne le s porabo 
evropskih sredstev, ampak tudi z usklajevanjem nacionalnih politik in evropske zakonodaje 
(kar dokazujejo npr. predpisi o notranjem trgu ali skupna pravila, ki urejajo evro).

Vir: Evropska komisija

4. Sporočilo Komisije o pregledu proračuna in evropski dodani vrednosti 

Komisija je skladno z zgornjimi načeli v svojem sporočilu o pregledu proračuna EU 
poudarila, da evropske dodane vrednosti „ne moremo omejiti na bilanco stanja“, vendar „je 
to eden od možnih preizkusov“, ki pokaže „ali poraba na ravni EU pomeni večjo korist za 
državljane kot poraba na nacionalni ravni“. EU lahko z združevanjem virov in ekonomijo 
obsega zagotovi financiranje „ukrepov, ki jih države članice in regije ne morejo financirati 
same, ali kadar se na ta način lahko dosežejo boljši rezultati.“ 

Poraba EU znaša približno 1 % BDP EU, kar je „razmeroma malo“, glede na to, da „skupna 
javna poraba po državah EU v povprečju znaša od 45 % do 50 % BDP.“ Vseeno pa lahko 
„zapolni vrzeli, ki nastanejo zaradi dinamike oblikovanja politik na nacionalni ravni“ in 
„pomeni priložnost za uporabo precej širšega nabora javnih in zasebnih virov, kot je na voljo 
zgolj na nacionalni ravni.“ 

Zato bi moralo biti „v obdobjih strogih in dolgoročnih proračunskih omejitev“ (…) 
„usklajevanje med proračunom EU in nacionalnimi proračuni ključno orodje za izboljšanje 
gospodarskega upravljanja, preglednosti in učinkovitosti javne porabe.“
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5. Evropska dodana vrednost kot operativno orodje za upravljanje in izvajanje

Finančna uredba določa, da morajo službe Komisije oceniti „dodano vrednost zaradi 
vključitve Skupnosti“ v okviru predhodnega vrednotenja pri pripravi predlogov za nove ali 
obnovljene ukrepe Skupnosti 1. 

Službe Komisije v postopku ocene učinka ocenijo ekonomsko učinkovitost načrtovanega 
ukrepa, med drugim s preučitvijo, ali ukrep 

 obravnava zunanje učinke (eksternalije), ki presegajo nacionalne meje, 
 ga je mogoče z ukrepanje Skupnosti doseči z nižjimi stroški, 
 ga označujejo skupne preference in nizki stroški usklajevanja,
 vpliva tudi na druga področja politik (medsebojna odvisnost politik).2

Poleg tega Komisija v letnih  „poročilih o dejavnostih za operativne odhodke“, ki se izdajo 
kot delovni dokument skupaj z osnutkom proračuna, opiše „evropsko dodano vrednost 
dejavnosti“ za vsako poglavje odhodkov Komisije. Na prvi pogled se zdi, da se metodologije 
za ocenjevanje evropske dodane vrednosti glede na področje politike precej razlikujejo. 

Dodana vrednost evropske energetske politike je denimo opisana kot prispevek k doseganju 
ciljev, kot so povečanje „zanesljivosti oskrbe z energijo“, postopna „vzpostavitev notranjega 
energetskega trga“, „prispevanje k trajnostnemu razvoju z učinkovito rabo virov energije ter 
razvojem in priključitvijo obnovljivih virov energije“, povečanje medsebojne povezanosti 
energetskih omrežij in uskladitev upravljanja evropskega električnega omrežja ... V okviru 
energetskih projektov TEN „Evropska skupnost deluje kot pobudnik za prizadevanja držav 
članic ter podjetij za elektriko in plin“. 

Pri številnih politikah EU je pri izbiranju projektov poleg splošne zahteve za predhodno 
preverjanje potrebno tudi dokazilo o evropski dodani vrednosti:

Raziskave: Koncept evropske dodane vrednosti je že od petega okvirnega programa sestavni 
del zakonodajnih okvirnih programov za raziskave. Predstavlja zavezujoče merilo za izbiro 
projektov (in v manjši meri za oblikovanju raziskovalnih programov). Na splošno velja, da 
dosegajo raziskave, ki jih financira EU, „visoko dodano vrednost s spodbujanjem 
raziskovalcev k čezmejnemu sodelovanju in izmenjavi dopolnjujočih se spretnosti in znanja“, 
da „spodbujajo konkurenčnost pri raziskavah, kar vodi k višji kakovosti in odličnosti“ in da 
„lahko omogočijo projekte, ki zaradi svoje zahtevnosti in obsega presegajo zmožnosti na 
nacionalni ravni“3.
Toda ko govorimo o kvantitativnem spremljanju in ocenjevanju evropske dodane vrednosti 
za specifične programe in projekte, so strokovnjaki enotni, da je to „misija nemogoče“4.
Kultura/komunikacija: Evropsko dodano vrednost opredelijo prijavitelji za programe, kot je 
                                               
1 Pravila za izvajanje finančne uredbe (Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002), člen 21; GD BUDG 
(2004): Vrednotenje dejavnosti EU. Praktični vodič za službe Komisije.
2 Predstavitev Gerta-Jana Koopmana na zasedanju Odbora za politične izzive (SURE) 23. septembra 2010.
3 G. Cipriani:  Rethinking the EU budget (Ponoven razmislek o proračunu EU). CEPS (2007).
4 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 (Prepoznavanje 
sestavnih elementov evropske dodane vrednosti (EAV) v programih EU za raziskave in tehnološki razvoj: 
konceptualna analiza na podlagi praktičnih izkušenj). Študijo je naročil GD za raziskave, Evropska komisija.
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„Evropa za državljane“. Kljub širokemu soglasju, da imajo kulturni in izobraževalni programi 
izmenjav, kot je Vseživljenjsko učenje, visoko dodano vrednost, saj povečujejo mobilnost 
državljanov in prispevajo k „evropski identiteti“, se zdi, da je kvantitativno vrednotenje 
evropske dodane vrednosti dokaj problematično. 

6. Evropa ni igra ničelne vsote

Evropsko dodano vrednost je težko opredeliti in redko jo je mogoče kvantitativno izmeriti. 
Toda splošno sprejeto je, da imajo evropski ukrepi dodano vrednost: Evropsko povezovanje ni 
igra z ničelno vsoto. 1

Ohranjanje miru in druge očitne prednosti evropskega povezovanja je težko ovrednotiti s 
finančnega vidika. Kljub temu pa jih lahko nesporno štejemo za sestavine evropske dodane 
vrednosti. 

V nekaterih študijah so želeli izračunati koristi evropskega povezovanja. Analiza ekonomskih 
koristi notranjega trga je tako privedla do zaključka, da je „razširjeni notranji trg (vključno 
z liberalizacijo omrežnih industrij) pomemben vir rasti in delovnih mest. Zahvaljujoč 
napredku pri uresničevanju razširjenega notranjega trga 25 držav članic, doseženemu v 
obdobju 1992–2006 , sta se znatno povečala BDP in stopnja zaposlenosti. „Koristi“ 
notranjega trga v letu 2006 so ocenjene na 2,2 % BDP EU (ali 223 milijard EUR) in 1,4 % 
vseh zaposlitev (2,75 milijona delovnih mest).“2

Druga študija, ki jo je naročil Evropski parlament, pa proučuje ekonomske učinke 
kohezijske politike tako za države neto prejemnice kot za države neto plačnice3. Pri neto 
prejemnicah so avtorji prišli do zaključka, da skupno povečanje BDP, ki ga je mogoče 
povezati s kohezijskimi odhodki in njihovimi posrednimi pozitivnimi učinki, dosega  
povprečno 275 % vrednosti začetne naložbe (v razponu od 190 do 400 % v različnih državah 
članicah). Celo pri državah plačnicah je v skupni analizi ob upoštevanju kasnejših večletnih 
programov mogoče opaziti pozitiven ekonomski učinek zaradi povečanega uvoznega 
povpraševanja. 4

                                               
1  V okviru pogajanj o letnem proračunu 2011 je Komisija napovedala „pripravo celostnega poročila o Stroških 
Neevrope za posamezne države članice in nacionalne proračune, kjer bo mogoče, pa bo vključena tudi ocena po 
sektorjih“ ter „pilotni projekt o evropski dodani vrednosti in sinergijah med evropskim in nacionalnimi 
proračuni na področjih, kot so zunanje zadeve, politika raziskav in razvoja.“

2 Dokument Komisije, DG ECFIN (2007): Steps towards a deeper economic integration: The internal market in 
the 21st century. A contribution to the Single Market Review (Koraki k tesnejšemu gospodarskemu združevanju: 
notranji trg v 21. stoletju. Prispevek k reviziji notranjega trga).

3  The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States (Gospodarska donosnost kohezijskih 
izdatkov za države članice) (Tematski sektor B, 2009)  

4 Evropska komisija je nedavno prišla do zaključkov, da so „pozitivni učinki v državah, ki so bile neto 
prejemnice finančne pomoči iz strukturnih skladov, presegli negativne učinke v državah, ki so bile večinoma 
odgovorne za zbiranje sredstev. (...) Poleg tega se neto ugodni učinki na BDP sčasoma povečujejo, ko se začnejo 
kazati zapozneli učinki povečanja produktivnega potenciala v državah prejemnicah. Po ocenah naj bi bil zaradi 
pomoči v obdobju 2000–2006 BDP v EU25 do leta 2015 višji za 2,4 %, do leta 2040 pa za 4 %. Posledično naj 
bi torej kohezijska politika v programskem obdobju 2000–2006, po modelu QUEST, letno prispevala 0,2 % k 
povprečni rasti BDP EU25 med letoma 2000 in 2020 (torej naj bi povprečno stopnjo rasti približno 2 % letno 
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Nedavno ustanovljena Evropska služba za zunanje delovanje bi, poleg tega, da bo evropskim 
zunanjih politikam zagotovila večjo politično in gospodarsko težo, lahko in tudi mora privesti 
do občutnih prihrankov, saj bo nadomestila številne sedanje diplomatske službe 27 držav 
članic.1

Seveda bi bilo mogoče ugovarjati, da evropska dodana vrednost ni edino orodje za 
sprejemanje političnih odločitev. Če bi se pri odločanju med različnimi politikami, ki se 
potegujejo za omejena sredstva, osredotočali le na evropsko dodano vrednost, bi to dejansko 
lahko privedlo do „primerjanja jabolk in hrušk“. 

Toda čeprav so kvantitativne ocene še vedno sporne, je koncept evropske dodane vrednosti 
dragoceno orodje za utemeljevanje sprejetih odločitev. Poleg tega ga lahko vsaj na 
kvalitativni ravni uporabimo tudi pri določanju, kateri instrumenti bi bili najbolj primerni za 
doseganje določenega cilja, potem ko so osnovne politične izbire že opravljene, ali pa kot 
orodje upravljanja za primerjanje več možnosti znotraj določene politike.

Po drugi strani je tudi jasno, da je razlaga evropske dodane vrednosti dejansko politični 
proces. Enako kot je postavljanje evropskih ciljev v domeni politike, lahko ocenjevanje 
evropske dodane vrednosti privede do različnih političnih sklepov, čeprav je uporabljen enak 
niz instrumentov. 

7. Zaključek

Koncept evropske dodane vrednosti bi lahko postal dragoceno orodje za utemeljevanje 
političnih odločitev, ocenjevanje področja posamezne politike in vrednotenje projektov v 
okviru teh področij politik. 

V ta namen sta potrebni tako gospodarska kot politična ocena: 
Ekonomisti morajo izračunati ekonomije obsega, analizirati zmanjšanje stroškov v primerjavi 
z ukrepi na ravni držav članic, preučiti, ali nastopajo zunanji učinki (eksternalije) na čezmejni 
ravni in ali so izpolnjene zahteve glede kritične mase, ter oceniti morebitni pospeševalni 
učinek za dodatne naložbe tretjih strank. 

Hkrati pa bo pri politični oceni treba preučiti, ali bo načrtovani ukrep ali politika prispevala k 
skupnim evropskim ciljem in okrepila evropsko povezovanje in sodelovanje, ali bo ustvarila 
evropsko javno dobro in približala EU državljanom z vplivanjem na glavne vidike njihovega 
življenja, ali bo omogočila dobro sodelovanje akterjev po vsej Evropi in zagotovila krepitev 
institucionalnih zmogljivosti, ali bo prispevala k gospodarski, teritorialni ali socialni koheziji 
in nadalje spodbujala inovativne pobude. 

Koncept evropske dodane vrednosti je argument, naslovljen na države članice, ki sporoča, da 
evropski odhodki ne pomenijo prerazporejanja denarja, ampak vlaganje v močno in 

                                                                                                                                                  
dejansko povečala za 10 %).“ Evropska komisija (2010): Pregled proračuna. Tehnična priloga
1 Enako predvidoma velja za nekatere evropske agencije, zlasti v primerih, ko dejansko nadomeščajo podobne 
organe na nacionalni ravni (npr. Urad za usklajevanje na notranjem trgu, ki je odgovoren za evropske blagovne 
znamke) (glej Evropska komisija (2009b)).
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konkurenčno Evropo. Na področjih, kjer zaradi evropske dodane vrednosti odgovornost 
preide z nacionalne na evropsko raven, imajo države članice posledično možnost zmanjšati 
stroške.

Zato bi morale vse tri institucije temu konceptu nameniti veliko pozornost pri pogajanjih o 
novem finančnem okviru in novih večletnih programih. To bi omogočilo, da se razprava, 
čeravno le deloma, premakne s preprostega argumentiranja za povišanje ali znižanje skupnega 
proračuna na bolj praktično in vsebinsko izmenjavo mnenj o tem, kam bi bilo najbolj vložiti 
sredstva iz evropskega proračuna.
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