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1. Indledning

EU tilbyder sine 500 mio. indbyggere en chance for at møde det 21. århundredes 
udfordringer. På baggrund af de knappe ressourcer er det imidlertid nødvendigt, at EU-
udgifter kan begrundes som en investering i fremtiden. Her kan begrebet "europæisk 
merværdi" være et nyttigt kriterium.

Det skal erindres, at EU-udgifter ved at skabe europæisk merværdi forventes at bidrage til, at 
vedtagne politiske mål nås mere effektivt, hvilket også kan nedsætte behovet for parallelle 
nationale udgifter.

Formålet med dette arbejdsdokument er at undersøge begrebet europæisk merværdi, for så 
vidt angår den måde, det bliver brugt på i dag, mulighederne for at anvende det i den 
europæiske beslutningsproces og dets politiske betydning i en tid, hvor EU bevæger sig fra 
Lissabondagsordenen til EU2020. 

2. Europæisk merværdi - subsidiaritetsprincippets lillesøster

Formanden for Budgetudvalget behandler i sit arbejdsdokument af 6. maj 2010 tanken om en 
"europæisk dividende", som skabes ved at "anvende subsidiaritetsprincippet i finansielle 
spørgsmål". Den europæiske dimension kan "maksimere effektiviteten af [medlemsstaternes] 
finanser" og bidrage til "at reducere de samlede udgifter. Dette er netop hvad store 
industriforetagender gør: de samler fælles tjenester for at drage fordel af stordriftsfordelene"1.

Faktisk kan europæisk merværdi betragtes som en "konsekvens af det veletablerede 
subsidiaritetsprincip"2, som er defineret i artikel 5 i EU-traktaten: 

3. "I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under 
dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men 
på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan."

EU's budget bør således anvendes til at finansiere aktiviteter, som medlemsstaterne og 
regionerne ikke selv kan finansiere med bedre resultater. 

Med andre ord bør udgifter på EU-plan kunne bevise deres europæiske merværdi efter et 
"subsidiaritetstjek". 

Det er dog værd at huske på konklusionerne fra Det Europæiske Konvents arbejdsgruppe 1 
om subsidiaritetsprincippet

"Gruppen mente, at da subsidiaritetsprincippet var et essentielt politisk princip, hvis 
gennemførelse indebærer en betragtelig skønsmargen for institutionerne (som skal afgøre, 
om fælles mål "bedst" kan opnås på europæisk plan eller på et andet plan), burde 

                                               
1 A. Lamassoure: Arbejdsdokument DT\815212 om finansiering af agenda 2020 trods budgetkrisen.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (SIEPS 2005).
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overvågningen af overholdelse af dette princip essentielt være politisk og finde sted, før den 
pågældende akt træder i kraft."

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse er dette subsidiaritetstjek blevet forankret i EU-
traktaten (artikel 5 samt protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i EU).

Det kunne anføres, at vurderingen af europæisk merværdi ligeledes er politisk, og at behovet 
for "en betragtelig skønsmargen for institutionerne" også er indlysende i denne forbindelse.

3. Konceptet europæisk merværdi i forhold til den aktuelle flerårige finansielle ramme 

Under forberedelsen af den aktuelle flerårige finansielle ramme for 2007-2013 spillede 
begrebet europæisk merværdi en fremtrædende rolle. 

I sin meddelelse "Fremtiden skaber vi i fællesskab" fastholdt Kommissionen, at "det handler
ikke om at omfordele midler mellem medlemsstaterne. Det drejer sig om at give vores fælles 
politikker størst mulig virkning, så vi får endnu mere ud af hver eneste euro, der bruges 
på europæisk plan."1

På sit møde den 16.-17. december 2004 bekræftede Det Europæiske Råd, at "[...] politikker, 
som vedtages i overensstemmelse med traktaten, skal overholde principperne om 
subsidiaritet, proportionalitet og solidaritet. De skal endvidere tilføre en merværdi"2.

Europa-Parlamentet understregede ligeledes i sin beslutning om politikudfordringer og 
budgetmidler i det udvidede EU i perioden 2007-2013, at "at de finansielle overslag vil 
muliggøre en afbalanceret udvikling i de finansielle midler, EU modtager, forudsat at de 
anvendes til formål, der har reel europæisk merværdi og klart definerede prioriteter, og som er 
synlige for borgerne [...]"3.
                                               
1 De valg, der skal træffes i forbindelse med de kommende finansielle overslag, drejer sig ikke kun om penge.
Det er et spørgsmål om politisk orientering, der skal besvares ud fra en klar vision om, hvad vi ønsker at foretage 
os. Disse valg vil afgøre, hvorvidt EU og medlemsstaterne i praksis vil kunne leve op til den europæiske 
befolknings forventninger.
2 Det Europæiske Råd bekræftede, at den nye finansielle ramme, der skal fastlægges under generelle 
forhandlinger, skal tilvejebringe de finansielle midler, der er nødvendige for at tackle fremtidige udfordringer 
effektivt og retfærdigt, herunder dem, der skyldes forskelle i udviklingsniveau i det udvidede EU. De politikker, 
der vedtages i overensstemmelse med traktaten, skal overholde principperne om subsidiaritet, proportionalitet og 
solidaritet. De skal endvidere tilføre en merværdi. Udgifterne til de enkelte politikområder skal ses i 
sammenhæng med niveauet for de samlede udgifter, og sådanne udgifter skal ses i sammenhæng med de samlede 
forhandlinger, herunder spørgsmålet om egne indtægter. Det Europæiske Råd, Formandskabets konklusioner fra 
Rådets møde i Bruxelles den 16.-17. december 2004 – Bruxelles, den 16.-17. december 2004.
3 7. er overbevist om, at de finansielle overslag vil muliggøre en afbalanceret udvikling i de finansielle midler, 
EU modtager, forudsat at:

de anvendes til formål, der har reel europæisk merværdi og klart definerede prioriteter, og som er 
synlige for borgerne

de i videst mulig udstrækning øger koncentrationen og supplerer aktioner på nationalt, regionalt og 
lokalt plan for at lette borgernes skattebyrde mest muligt

de anvendes i overensstemmelse med reglerne om forsvarlig økonomisk forvaltning med fokus på 
effektivitet og virkning; bemærker, at udgifter, der afholdes på europæisk plan, kan være kilde til 
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Mere aktuelt har Europa-Parlamentet erklæret, at det "er derfor overbevist om, at EU's 
udgifter bør koncentreres om politikker med en tydelig europæisk merværdi i tråd med 
subsidiaritets-, proportionalitets- og solidaritetsprincippet; erindrer om, at omfanget af en 
sådan merværdi i krisetider i vid udstrækning beror på det grundlæggende princip om 
solidaritet mellem de europæiske folk"1.

Ifølge Kommissionsformand Barroso "tilbyder EU ægte merværdi", men "vi skal bruge vores 
penge de steder, hvor vi får mest værdi for pengene"2. Kommissionen foreslår, at EU's 
udgifter "opfylder merværditesten", hvis de opfylder tre betingelser:

- politikrelevans (udgiften adresserer EU's kernemål)

- subsidiaritet (transnationale eller grænseoverskridende aktiviteter, stordriftsfordele)
- proportionalitet (vurdering af effektivitet i forbindelse med politikkernes 

gennemførelse)

Kilde: Kommissionen

Det skal også fremhæves, at europæisk merværdi ikke kun kan skabes ved at bruge EU-
midler, men også ved at koordinere nationale politikker og gennem EU-lovgivning (som det 
ses f.eks. ved bestemmelserne om det indre marked eller de fælles regler for euroen).
                                                                                                                                                  

besparelser på nationalt plan, især fordi de giver mulighed for stordriftsfordele eller kan være 
indtægtsskabende på nationalt plan.

Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2005 om politikforandringer og budgetmidler i det udvidede EU 
2007-2013.

1 Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2009 om midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-
2013 (2008/2055(INI)).
2 José Manuel Barroso: Debat om EU's tilstand. Europa-Parlamentet, 7. september 2010.
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Kilde: Kommissionen

4. Kommissionens budgetrevisionsmeddelelse om europæisk merværdi 

I overensstemmelse med de skitserede principper understreger Kommissionens meddelelse 
"Communication on the EU Budget Review", at europæisk merværdi "ikke kan reduceres til 
resultatopgørelser", men udgør en "central test" for at finde ud af, "om udgifter på EU-plan 
medfører en bedre handel for borgerne end udgifter på nationalt plan". Ved at samle midlerne 
og dermed opnå stordriftsfordele kan EU finansiere "aktiviteter, som medlemsstaterne og 
regionerne ikke selv kan finansiere, eller hvor EU kan sikre bedre resultater".

Med omkring 1 % af EU's BNP er EU-budgettet "relativt lille (i forhold til de samlede 
offentlige udgifter, som gennemsnitligt ligger mellem 45 og 50 % i EU". Det kan imidlertid 
"lukke huller, som den nationale politiske dynamik efterlader" og "åbne døren for at anvende 
en meget bredere vifte af offentlige og private ressourcer, end der er adgang til alene på det 
nationale plan".

Derfor "bør koordination mellem EU-budgettet og de nationale budgetter i en tid med 
alvorlige og langsigtede budgetbegrænsninger ses som afgørende for at forbedre den 
økonomiske styring samt de offentlige udgifters gennemsigtighed og effektivitet".
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5. Europæisk merværdi som et operationelt redskab i forvaltning og gennemførelse

I henhold til finansforordningen skal Kommissionens tjenester vurdere "merværdien af 
Fællesskabets engagement" i forbindelse med en forhåndsevaluering under forberedelsen af 
forslag til nye eller fornyede fællesskabsaktiviteter.1

I forbindelse med konsekvensvurderinger evaluerer Kommissionens tjenester en planlagt 
aktivitets økonomiske effektivitet, bl.a. ved at undersøge, om aktiviteten 

 håndterer grænseoverskridende eksterne omkostninger 
 kan opnås til en lavere pris gennem Fællesskabets handling 
 er karakteriseret af fælles præferencer og lave koordinationsudgifter
 har indflydelse på andre politikområder (tværpolitisk afhængighed).2

Desuden beskriver Kommissionen i de årlige "aktivitetsredegørelser for operationelle 
udgifter", som udsendes som et arbejdsdokument sammen med budgetforslaget, "aktivitetens 
europæiske merværdi" for hvert kapitel af Kommissionens udgifter. Umiddelbart ser det ud 
til, at metoden til at vurdere den europæiske merværdi varierer betydeligt mellem 
politikområderne. 

F.eks. beskrives merværdien ved den europæiske energipolitik som dens bidrag til 
målsætningerne om at øge "energiforsyningssikkerheden", gradvist "etablere det indre marked 
for energi", "bidrage til bæredygtig udvikling gennem rationel anvendelse af energiressourcer 
og udvikling og forbindelse af vedvarende energikilder", øge sammenkoblingen af 
energinetværk og harmonisere forvaltningen af det europæiske elnet. I forbindelse med "TEN-
energi spiller Fællesskabet en rolle som katalysator for medlemsstaternes og el- og 
gasselskabernes indsats". 

Foruden de generelle krav om en forhåndsevaluering kræver flere EU-politikker bevis for den 
europæiske merværdi i forbindelse med projektudvælgelsen:

Forskning: Begrebet europæisk merværdi har været en del af det lovgivningsmæssige 
rammeprogram for forskning siden det femte rammeprogram. Det udgør et bindende 
kriterium for udvælgelsen af projekter (og i mindre omfang for formuleringen af 
forskningsprogrammer). Der er generelt enighed om, at EU-finansieret forskning har en "høj 
merværdi, idet den opmuntrer forskere til at samarbejde på tværs af nationale grænser og dele 
komplementære evner og viden", at den "fremmer konkurrencen inden for forskningen og 
dermed fører til højere kvalitet og fremragende præstationer", og at den "gør projekter mulige, 
som på grund af deres kompleksitet og størrelse overstiger, hvad der er muligt på nationalt 
niveau"3.
Når det gælder overvågning og evaluering af europæisk merværdi på en kvantitativ måde for 

                                               
1 Gennemførelsesregler for finansforordningen (Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002), 
artikel 21; GD BUDG (2004): Evaluering af EU's aktiviteter. En praktisk vejledning for Kommissionens 
tjenestegrene.
2 Oplæg af GJ Koopman på SURE-udvalgets møde den 23. september 2010.
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget. CEPS (2007).
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specifikke programmer og projekter, taler eksperterne imidlertid om en "umulig opgave"1.
Kultur/kommunikation: Ansøgere til programmer som f.eks. "Europa for borgerne" skal 
beskrive den europæiske merværdi. Der er bred enighed om, at kulturelle og 
uddannelsesmæssige udvekslingsprogrammer som Livslang Læring har en stor merværdi, idet 
de øger borgernes mobilitet og bidrager til en "europæisk identitet", men det ser ud til at være 
ganske problematisk at foretage en kvantitativ evaluering af den europæiske merværdi. 

6. Europa er ikke et nulsumsspil

Den europæiske merværdi er vanskelig at definere, og der kan sjældent sættes tal på den. Der 
er imidlertid enighed om, at europæisk handling har tilføjet værdi: Den europæiske integration 
er ikke et nulsumsspil.2

Opretholdelsen af freden på vores kontinent og andre åbenlyse fordele ved den europæiske 
integration er vanskelige at vurdere i monetære termer. Ikke desto mindre kan de betragtes 
som helt indiskutable elementer af europæisk merværdi. 

I nogle undersøgelser har man forsøgt at beregne fordelene ved den europæiske integration. 
F.eks. når en analyse af det indre markeds økonomiske fordele til den konklusion, at "det 
udvidede indre marked (herunder liberaliseringen af netværksindustrierne) er en vigtig kilde 
til vækst og jobs. Som følge af de fremskridt, der er gjort i perioden 1992-2006 med at opnå et 
udvidet indre marked med 25 medlemsstater, er BNP og beskæftigelsesniveauet steget 
betydeligt. Det skønnes, at "gevinsten" ved det indre marked i 2006 løb op i 2,2 % af EU's 
BNP (eller 223 mia. euro) og 1,4 % af den samlede beskæftigelse (eller 2,75 mio. 
arbejdspladser)"3.

En anden undersøgelse, som Europa-Parlamentet havde iværksat, undersøger 
samhørighedspolitikkens økonomiske effekter på såvel nettomodtagerlandene som 
nettodonorlandene.4 For nettomodtagerlandenes vedkommende konkluderer forfatterne bag 
undersøgelsen, at den akkumulerede stigning i BNP, som kan tilskrives udgifter til 
samhørighedspolitikken og afsmittende effekter, beløber sig til gennemsnitligt 275 % af den 
oprindelige investering (med et spænd fra 190-400 % i de forskellige medlemsstater). Også 
for donorlandene ses der en positiv økonomisk virkning gennem øget importefterspørgsel, når 
efterfølgende flerårige programmer analyseres sammen.5

                                               
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. Undersøgelse 
iværksat af GD Forskning, Kommissionen.
2  I forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2011, har Kommissionen givet meddelelse om
"udarbejdelse af en omfattende rapport om "prisen for ikke-Europa for medlemsstaterne og de nationale 
budgetter, herunder hvor det er muligt en sektoropdelt evaluering" samt et "pilotprojekt om den europæiske 
merværdi og synergierne mellem EU-budgettet og de nationale budgetter på områder som optræden udadtil, 
forskning og udviklingspolitik".
3 Internt Kommissionsdokument, GD Økonomiske og Finansielle anliggender (2007): Steps towards a deeper 
economic integration: The internal market in the 21st century. A contribution to the Single Market Review.
4  The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States (Temaafdeling B, 2009).
5 Tilsvarende har Kommissionen for nylig konkluderet, at "den positive effekt på lande, som var nettomodtagere 
af økonomisk støtte fra strukturfondene opvejede den negative effekt på de lande, som primært bidrog med 
finansieringen. [...]. Desuden har den positive nettoeffekt på BNP tendens til at vokse over tid, efterhånden som 
de forsinkede effekter med hensyn til at øge det produktive potentiale i modtagerlandene slår igennem. I 2015 
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Det nylige projekt med at oprette en Tjeneste for EU's Optræden Udadtil kan og bør foruden 
at give EU's udenrigspolitik større politisk og økonomisk vægt også skabe mærkbare 
besparelser, fordi mange af de nuværende diplomatiske tjenester, som repræsenterer de 27 
medlemsstater, vil blive erstattet.1

Det kan indvendes, at europæisk merværdi ikke er det eneste redskab til at træffe politiske 
valg. Når man skal træffe en afgørelse mellem forskellige politikker, som konkurrerer om de 
knappe ressourcer, kan en fokusering udelukkende på europæisk merværdi føre til, at man 
sammenligner æbler med pærer. 

Men selv om det er vanskeligt at foretage kvantitative evalueringer, er begrebet europæisk 
merværdi værdifuldt med hensyn til at begrunde de trufne valg. Det er desuden anvendeligt, i 
hvert fald kvalitativt, når det gælder om at definere de bedste instrumenter til et givet formål, 
når de grundlæggende politiske valg er blevet truffet, eller som et styringsredskab til at 
sammenligne alternativer inden for en given politik.

På den anden side er det også åbenlyst, at fortolkningen af europæisk merværdi er en egentlig 
politisk proces. Ligesom fastsættelsen af europæiske mål og målsætninger er politisk, kan 
man ved vurderingen af den europæiske merværdi komme til forskellige politiske 
konklusioner, selv om man anvender de samme instrumenter. 

7. Konklusion

Begrebet europæisk merværdi kan betragtes som et værdifuldt redskab til at begrunde 
politiske valg, vurdere bestemte politikområder og evaluere projekter inden for disse 
politikområder. 

Dette vil kræve såvel en økonomisk som en politisk vurdering. 
Økonomerne vil sigte mod at beregne stordriftsfordele, analysere omkostningsbesparelser i 
sammenligning med handling på medlemsstatsniveau, undersøge om grænseoverskridende 
eksterne udgifter bliver håndteret, eller om krav til den kritiske masse bliver opfyldt samt 
vurdere den potentielle katalysatoreffekt for yderligere investeringer fra tredjeparter. 

Samtidig vil en politisk vurdering undersøge, om den planlagte aktivitet eller politik vil 
bidrage til fælles europæiske mål og styrke den europæiske integration og det europæiske 
samarbejde, om den vil skabe offentlige goder på EU-niveau eller gøre EU mere håndgribelig 
for borgerne ved at berøre vigtige elementer i deres liv, om den sørger for en god involvering 
af aktører i hele Europa eller leverer institutionel kapacitetsopbygning, om den bidrager til 

                                                                                                                                                  
forventes BNP i EU25 at være 2,4 % højere som følge af den støtte, der er givet i perioden 2000-2006, og i 2020 
4 % højere. Det betyder således, at i henhold til QUEST-modellen vil den samhørighedspolitik, der blev ført i 
programmeringsperioden 2000-2006, øge den gennemsnitlige vækst i BNP i EU25 med 0,2 % om året i perioden 
2000-2020 (dvs. effektivt øge den gennemsnitlige vækstrate på 2 % årligt med 10 %)." Kommissionen (2010):
Revision af budgettet. Teknisk bilag.
1 Dette gælder muligvis også for nogle af de europæiske agenturer, i det mindste i tilfælde, hvor de faktisk 
erstatter tilsvarende organer på nationalt niveau (f.eks. kontoret for harmonisering på det indre marked, som har 
ansvaret for europæiske varemærker), (se Kommissionen (2009b)).
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den økonomiske, territoriale eller sociale samhørighed og stimulerer yderligere innovative 
initiativer. 

Begrebet europæisk merværdi er et argument over for medlemsstaterne om, at europæiske 
udgifter ikke handler om en omfordeling af midlerne, men om at investere dem i et stærkt og 
konkurrencedygtigt Europa. På områder, hvor den europæiske merværdi betyder, at ansvar 
flyttes fra det nationale niveau til EU-niveauet, kan medlemsstaterne til gengæld spare 
omkostninger.

Alle tre institutioner bør derfor være meget opmærksomme på dette nyttige begreb i 
forhandlingen af de nye flerårige finansielle rammer samt de nye flerårige programmer. Dette 
ville - om end i begrænset omfang - give en mulighed for at flytte diskussionen fra en ren 
diskussion om at øge eller sænke det samlede budget til en mere praktisk og indholdsbaseret 
meningsudveksling om, hvordan det europæiske budget kan investeres bedst muligt.
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