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1. Εισαγωγή

Η Ευρώπη παρέχει στους 500 εκατομμύρια πολίτες της τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ωστόσο, δεδομένης της ανεπάρκειας των πόρων, οι ευρωπαϊκές 
δαπάνες πρέπει να αιτιολογούνται ως επένδυση για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη σειρά κριτηρίων.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι δαπάνες της ΕΕ, μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, υποτίθεται ότι συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνηθέντων στόχων πολιτικής, κάτι που ενδέχεται επίσης να μειώσει την ανάγκη 
παράλληλων δαπανών σε εθνικό επίπεδο.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι να εξετασθεί η έννοια της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας σε σχέση με την τρέχουσα χρήση της, τη λειτουργικότητά της στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών διαδικασιών λήψης των αποφάσεων και της πολιτικής σημασιολογίας της 
καθώς η Ευρώπη περνά από την Ατζέντα της Λισαβόνας στη στρατηγική ΕΕ2020. 

2. Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μικρή αδελφή της αρχής της επικουρικότητας

Στο έγγραφο εργασίας της 6ης Μαΐου 2010, ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
εξερευνά την ιδέα ενός «μερίσματος της Ευρώπης», το οποίο θα δημιουργηθεί με «εφαρμογή 
της αρχής της επικουρικότητας σε δημοσιονομικά θέματα». Η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί 
να «μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των οικονομικών [των κρατών μελών]» και να 
βοηθήσει στη «μείωση των συνολικών δαπανών. Αυτό είναι που κάνουν οι μεγάλοι 
βιομηχανικοί όμιλοι: ομαδοποιούν τις κοινές υπηρεσίες προκειμένου να επωφεληθούν από τις 
οικονομίες κλίμακας.»1

Για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία μπορεί να θεωρηθεί «επακόλουθο της 
θεσμοθετημένης αρχής της επικουρικότητας»2 όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ: 

3. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην 
αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι 
στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της 
κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης.

Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
δράσεων που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες  με 
καλύτερα αποτελέσματα. 

Με άλλα λόγια, οι δαπάνες σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους, ύστερα από τον «έλεγχο επικουρικότητας». 

                                               
1 A. Lamassoure. Έγγραφο εργασίας DT\815212 σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ατζέντας 2020 παρά τη 
δημοσιονομική κρίση
2 D. Tarschys: Το Αίνιγμα της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας (SIEPS 2005).
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Ωστόσο, αξίζει να υπενθυμίσουμε τα Συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας Ι για την αρχή της 
επικουρικότητας) της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης:

Η Ομάδα θεώρησε ότι, επειδή η αρχή της επικουρικότητας είναι αρχή κυρίως πολιτικού
χαρακτήρα, της οποίας η εφαρμογή ενέχει σημαντικό περιθώριο εκτίμησης για τα θεσμικά
όργανα (εκτίμηση κατά πόσον οι κοινοί στόχοι υλοποιούνται «καλύτερα» σε ευρωπαϊκό ή σε
άλλο επίπεδο), ο έλεγχος της τήρησής της θα πρέπει να έχει κυρίως πολιτικό χαρακτήρα και να
γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της σχετικής πράξης.

Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο εν λόγω έλεγχος επικουρικότητας 
θεσμοθετήθηκε στη ΣΕΕ (άρθρο 5, καθώς και Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι και η εκτίμηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 
είναι πολιτικού χαρακτήρα και ότι η ανάγκη για «σημαντικό περιθώριο εκτίμησης για τα 
θεσμικά όργανα» είναι εμφανής και στο εν λόγω πλαίσιο.

3. Η έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σε σχέση με το ισχύον ΠΔΠ 

Κατά την προετοιμασία του ισχύοντος ΠΔΠ για την περίοδο 2007-2013, η έννοια της 
προστιθέμενης αξίας διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο. 

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος», η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιμένει ότι «δεν πρόκειται για την αναδιανομή των πόρων μεταξύ των κρατών 
μελών. Πρόκειται για τον τρόπο μεγιστοποίησης του αντικτύπου των κοινών πολιτικών μας με 
τρόπο ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο την προστιθέμενη αξία του κάθε ευρώ που δαπανάται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο»1.

Στη συνεδρίασή του στις 16/17 Δεκεμβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι 
«(...) οι πολιτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη θα συνάδουν προς τις αρχές της 
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
προστιθέμενη αξία (....)».2

                                               
1 Οι επιλογές που πρέπει να γίνουν σχετικά με τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές δεν αφορούν απλώς τα
χρήματα. Είναι ένα ζήτημα πολιτικής διεύθυνσης, που θα κριθεί με βάση ένα σαφές όραμα του τι θέλουμε να
κάνουμε. Οι επιλογές αυτές θα καθορίσουν το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι ικανά να 
επιτύχουν στην πράξη αυτό που προσδοκούν οι ευρωπαίοι.
Αυτό σημαίνει μια νέα φάση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Δεν πρόκειται για την αναδιανομή των πόρων 
μεταξύ των κρατών μελών. Πρόκειται για τον τρόπο μεγιστοποίησης του αντικτύπου των κοινών πολιτικών μας με 
τρόπο ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο την προστιθέμενη αξία του κάθε ευρώ που δαπανάται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.(COM(2004) 101 τελικό).

2 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα συμφωνηθεί κατόπιν 
συνολικών διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να παρέχει τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και δίκαια μελλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προκύπτουν από τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης στη διευρυμένη Ένωση. Οι πολιτικές που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τη Συνθήκη θα συνάδουν προς τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της 
αλληλεγγύης. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν προστιθέμενη αξία. Οι δαπάνες επιμέρους τομέων πολιτικής πρέπει να 
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των συνολικών δαπανών, οι δε δαπάνες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται στο 
πλαίσιο των συνολικών διαπραγματεύσεων, περιλαμβανομένου του ζητήματος των ιδίων πόρων. Ευρωπαϊκό 
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Στο ψήφισμά του σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της 
διευρυμένης Ένωσης 2007-2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε επίσης ότι «οι 
Δημοσιονομικές Προοπτικές μπορούν να επιτρέψουν ισόρροπη ανάπτυξη των χρηματοδοτικών 
πόρων που διατίθενται στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται για δράσεις με 
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες και προβολή 
για τους πολίτες (...).1»

Πιο πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι είναι «πεπεισμένο ότι οι δαπάνες της 
ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πολιτικές με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, απολύτως 
συμβατές με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης· 
υπενθυμίζει ότι σε εποχή κρίσης αυτή η προστιθέμενη αξία μετράται σε μεγάλο βαθμό με 
γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών»2

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Barroso, «η Ευρώπη προσφέρει πραγματική 
προστιθέμενη αξία», αλλά «πρέπει να δαπανήσουμε τα χρήματά μας εκεί που θα 
αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».3 Η Επιτροπή αναφέρει ότι οι δαπάνες της ΕΕ 
πρέπει να «πληρούν το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας» ικανοποιώντας τρεις 
προϋποθέσεις:

- την πολιτική συνάφεια (οι δαπάνες αφορούν βασικούς στόχους της Ένωσης)
- την επικουρικότητα (διεθνικές ή διασυνοριακές δράσεις, οικονομίες κλίμακας)

- την αναλογικότητα (εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της 
παροχής)

                                                                                                                                                  
Συμβούλιο, Συμπεράσματα της Προεδρίας – Βρυξέλλες, 16/17 Δεκεμβρίου 2004

1 7. είναι πεπεισμένο ότι οι Δημοσιονομικές Προοπτικές μπορούν να επιτρέψουν ισόρροπη ανάπτυξη των 
χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι: 
- χρησιμοποιούνται για δράσεις με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σαφώς 

καθορισμένες προτεραιότητες και προβολή για τους πολίτες,
- βελτιστοποιούν τη συγκέντρωση και τη συμπληρωματικότητα με δράσεις που αναπτύσσονται σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τον περιορισμό όσο το δυνατόν της επιβάρυνσης 
του φορολογούμενου, 

- δαπανώνται σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, υπό το πρίσμα 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας· επισημαίνει ότι οι δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν πηγή εξοικονόμησης 
πόρων σε επίπεδο κράτους μέλους, ιδίως επειδή τέτοιες δαπάνες επιτρέπουν την ύπαρξη 
οικονομιών κλίμακας ή μπορούν να επιφέρουν έσοδα σε επίπεδο κράτους μέλους·

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2005 για τις πολιτικές προκλήσεις και τα 
δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013

2 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ψήφισμα της 25ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (2008/2055(INI))

3 José Manuel Barroso: Συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 07.09.2010
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μπορεί να δημιουργηθεί 
όχι μόνο μέσω της δαπάνης ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και μέσω του συντονισμού των 
εθνικών πολιτικών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κάτι που καταδεικνύεται π.χ. μέσω των 
κανονισμών της εσωτερικής αγοράς ή των κοινών κανόνων που διέπουν το ευρώ).

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού σε 
σχέση με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

Σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφηκαν παραπάνω, η ανακοίνωση σχετικά με την 
αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ της Επιτροπής τονίζει ότι η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία «δεν μπορεί να περιορίζεται σε έναν ισολογισμό» αλλά αποτελεί μια 
«αποφασιστικής σημασίας δοκιμή» για να διαπιστωθεί «εάν οι δαπάνες σε επίπεδο ΕΕ είναι 
περισσότερο συμφέρουσες για τους πολίτες από ό,τι οι δαπάνες σε εθνικό επίπεδο».
Συγκεντρώνοντας τους πόρους και παρέχοντας οικονομίες κλίμακας, η ΕΕ μπορεί να 
χρηματοδοτήσει δράσεις «για τις οποίες τα ίδια τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες δεν διαθέτουν 
τους αναγκαίους πόρους ή τους τομείς στους οποίους μπορεί να εξασφαλίζει καλύτερα 
αποτελέσματα». 

Αναλογώντας στο 1% περίπου του ΑΕΠ της ΕΕ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι «σχετικά 
μικρό ποσό (έναντι συνολικών δημοσίων δαπανών οι οποίες ανέρχονται στο 45 έως 50% κατά 
μέσον όρο στο σύνολο της EE)». Ωστόσο, μπορεί να «καλύπτει κενά που οφείλονται στην 
δυναμική των πολιτικών οι οποίες χαράσσονται σε εθνικό επίπεδο» και να «δημιουργήσει 
δυνατότητες μόχλευσης ενός φάσματος δημόσιων και ιδιωτικών πόρων πολύ ευρύτερου από 
αυτό που θα μπορούσε να εξασφαλισθεί σε εθνικό και μόνον επίπεδο». 

Έτσι, «σε καιρούς επώδυνων και μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών περιορισμών, ο 
συντονισμός μεταξύ του προϋπολογισμού της EE και των εθνικών προϋπολογισμών πρέπει να 
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θεωρείται αποφασιστικός παράγοντας για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και για 
την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών».
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5. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ως λειτουργικό εργαλείο για τη διαχείριση και την 
εφαρμογή 

Ο δημοσιονομικός κανονισμός καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να αξιολογούν «την 
προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης» στο πλαίσιο μιας εκ των προτέρων 
αξιολόγησης κατά την κατάρτιση των προτάσεων για νέες ή ανανεωμένες κοινοτικές δράσεις. 
1. 

Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων αντικτύπου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολογούν την 
οικονομική απόδοση μιας προτεινόμενης δράσης, μεταξύ άλλων εξετάζοντας εάν η δράση 

 αντιμετωπίζει εξωτερικούς παράγοντες που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα 
 μπορεί να επιτευχθεί με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την κοινοτική δράση
 χαρακτηρίζεται από κοινές προτιμήσεις και χαμηλό κόστος συντονισμού
 έχει αντίκτυπο σε άλλους τομείς πολιτικής (διαπολιτική αλληλεξάρτηση).2

Επιπλέον, στις ετήσιες «Δηλώσεις δραστηριοτήτων των επιχειρησιακών δαπανών», που 
δημοσιεύτηκαν ως έγγραφο εργασίας παράλληλα με το ΣΠ, η Επιτροπή περιγράφει την
«προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας για την ΕΕ» για κάθε κεφάλαιο των δαπανών της 
Επιτροπής. Εκ πρώτης όψεως, η μεθοδολογία εκτίμησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας φαίνεται να ποικίλει σημαντικά μεταξύ των τομέων πολιτικής. 

Για παράδειγμα, η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής αναφέρεται ότι 
συμβάλλει στους στόχους αύξησης της «ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού», σταδιακής
«εδραίωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας», «συμβολής στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω 
ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων και ανάπτυξης και σύνδεσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας», «αύξησης της διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων και εναρμόνισης της 
διαχείρισης του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, .... Στο πλαίσιο του «ΔΕΔ-
Ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο κατά τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου». 

Πέραν των γενικών προϋποθέσεων μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης, αρκετές πολιτικές της 
ΕΕ απαιτούν απόδειξη της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο της επιλογής 
σχεδίων:

Ερευνα: Μετά το ΠΠ5, η έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας αποτελεί μέρος του 
νομοθετικού προγράμματος πλαισίου έρευνας. Αποτελεί δεσμευτικό κριτήριο για την επιλογή 
σχεδίων (και, σε μικρότερο βαθμό, για τη διαμόρφωση ερευνητικών προγραμμάτων). Εν 
γένει, επικρατεί η άποψη ότι η έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ διαθέτει «υψηλή 
προστιθέμενη αξία ενθαρρύνοντας τους ερευνητές να συνεργάζονται πέραν των εθνικών 
συνόρων και να ανταλλάσσουν δεξιότητες και γνώσεις», ότι «προάγει τον ανταγωνισμό στην 
έρευνα, οδηγώντας σε υψηλότερη ποιότητα και αριστεία» και ότι «ενδέχεται να επιτρέψει την 
υλοποίηση σχεδίων που, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα και της κλίμακάς τους, υπερβαίνουν 

                                               
1 Κανόνες εφαρμογής του Δημοσιονομικού κανονισμού (Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της 
Επιτροπής), άρθρο 21· ΓΔ Προϋπολογισμού (2004): Evaluating EU activities. A practical guide for the
Commission services. 
2 Παρουσίαση του GJ Koopman κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής SURE στις 23 Σεπτεμβρίου 2010
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τις δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο»1.
Ωστόσο, όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας με ποσοτικό τρόπο σε σχέση με συγκεκριμένα προγράμματα και 
σχέδια, οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι αδύνατη 2.
Πολιτισμός/Επικοινωνία: Όσοι υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα, όπως 
το «Ευρώπη για τους Πολίτες», πρέπει να περιγράφουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 
Αν και υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι τα προγράμματα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
ανταλλαγών όπως η Διά Βίου Μάθηση έχουν ισχυρή προστιθέμενη αξία, καθώς αυξάνουν 
την κινητικότητα των πολιτών και συμβάλλουν σε μια «ευρωπαϊκή ταυτότητα», φαίνεται ότι 
η ποσοτική εκτίμηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας είναι μάλλον προβληματική. 

6. Η Ευρώπη δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος

Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι δύσκολο να καθοριστεί και σπάνια μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί. Ωστόσο, υπάρχει συναίνεση ως προς το ότι η ευρωπαϊκή δράση έχει 
προστιθέμενη αξία: Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. 3

Η διατήρηση της ειρήνης στην ήπειρό μας και τα άλλα προφανή πλεονεκτήματα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με νομισματικούς όρους. Εντούτοις, 
μπορούν να θεωρηθούν αδιαμφισβήτητα στοιχεία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. 

Ορισμένες μελέτες έχουν επιχειρήσει να υπολογίσουν τα οφέλη της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Για παράδειγμα, μια ανάλυση των οικονομικών οφελών της εσωτερικής 
αγοράς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η διευρυμένη εσωτερική αγορά 
(συμπεριλαμβανομένης της ελευθέρωσης των βιομηχανιών δικτύου) αποτελεί σημαντική πηγή 
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Ως αποτέλεσμα της προόδου που σημειώθηκε κατά την 
περίοδο 1992-2006 όσον αφορά την επίτευξη μιας διευρυμένης εσωτερικής αγοράς των 25 
κρατών μελών, το ΑΕΠ και τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Τα 
εκτιμώμενα «οφέλη» από την εσωτερική αγορά το 2006 ανέρχονται σε 2,2% του ΑΕΠ της ΕΕ 
(ή 223 δισ. ευρώ) και 1,4% της συνολικής απασχόλησης (ή 2,75 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας).»4

Μια άλλη μελέτη, που εκπονήθηκε με εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξετάζει τις 
οικονομικές συνέπειες της πολιτικής συνοχής, τόσο για τις χώρες που είναι καθαροί 

                                               
1 G. Cipriani: Επανεξετάζοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ (Rethinking the EU budget) CEPS (2007)
2 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. (Εντοπίζοντας τις 
συνιστώσες της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ) στα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης της ΕΕ: εννοιολογική ανάλυση βάσει πρακτικής εμπειρίας) Μελέτη κατόπιν ανάθεσης από τη ΓΔ 
Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
3  Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό του 2011, η Επιτροπή ανήγγειλε 
«την προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης έκθεσης σχετικά με το ‘Κόστος της μη Ευρώπης για τα κράτη μέλη και 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς’ που θα περιλαμβάνει, όπου αυτό είναι εφικτό, αξιολόγηση ανά κλάδο» καθώς και 
«ένα πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τις συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού 
της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών σε τομείς όπως η εξωτερική δράση, η έρευνα και η αναπτυξιακή 
πολιτική».

4 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, ΓΔ ECFIN (2007): Βήματα προς μια βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση: Η 
εσωτερική αγορά στον 21ο αιώνα. Συμβολή στην επισκόπηση της ενιαίας αγοράς.
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αποδέκτες όσο και για τις χώρες που είναι καθαροί δωρητές1. Όσον αφορά τα κράτη που είναι 
καθαροί αποδέκτες, οι συντάκτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σωρευτική αύξηση του 
ΑΕΠ, η οποία μπορεί να αποδοθεί στις δαπάνες συνοχής και στα δευτερογενή οφέλη τους, θα 
ανέλθει κατά μέσο όρο σε 275 % των αρχικών επενδύσεων (κυμαινόμενη μεταξύ 190-400 % 
ανάλογα με τα κράτη μέλη). Ακόμα και για τα κράτη δωρητές, μπορεί να εντοπισθεί θετικός 
οικονομικός αντίκτυπος μέσω της αυξημένης ζήτησης εισαγωγών, στο πλαίσιο της κοινής 
ανάλυσης των ακόλουθων πολυετών προγραμμάτων. 2

Το πρόσφατο εγχείρημα για την εγκαθίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, 
εκτός του ότι προσδίδει μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική βαρύτητα στις ευρωπαϊκές 
εξωτερικές πολιτικές, θα μπορούσε και θα έπρεπε επίσης να οδηγήσει σε απτή εξοικονόμηση 
κόστους, καθώς πολλές από τις υφιστάμενες διπλωματικές υπηρεσίες που εκπροσωπούν τα 
27 κράτη μέλη θα αντικατασταθούν.3

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η ΕΠΑ δεν αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για τη 
λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Κατά τη λήψη αποφάσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτικών 
που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους ανεπαρκείς πόρους, η αποκλειστική εστίαση στην 
ΕΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε συγκρίσεις μεταξύ ανόμοιων πραγμάτων. 

Ωστόσο, ακόμα και αν οι ποσοτικές εκτιμήσεις παραμένουν προβληματικές, η έννοια της 
ΕΠΑ είναι πολύτιμη για την αιτιολόγηση των εκάστοτε επιλογών. Επιπλέον, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, τουλάχιστον σε ποιοτική βάση, όσον αφορά τον ορισμό των βέλτιστων 
μέσων για έναν δεδομένο στόχο, εφόσον γίνει η βασική πολιτική επιλογή, ή ως εργαλείο 
διαχείρισης που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων στο 
πλαίσιο μιας δεδομένης πολιτικής.

Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης εμφανές ότι η ερμηνεία της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας αποτελεί γνήσια πολιτική διαδικασία. Όπως ο καθορισμός των ευρωπαϊκών σκοπών και 
στόχων εμπίπτει στο πεδίο της πολιτικής, έτσι και η εκτίμηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά πολιτικά συμπεράσματα, παρά τη χρήση της ίδιας 
ομάδας μέσων. 

                                               
1  The Economic Return of Cohesion Expenditure for Member States (Τμήμα Πολιτικής B, 2009)    

2 Ομοίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι «οι θετικές συνέπειες για χώρες που 
ήταν καθαροί αποδέκτες χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία υπερκέρασαν τις αρνητικές 
συνέπειες για τις χώρες που ήταν κυρίως υπεύθυνες για τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης. (...)  Επιπλέον, το 
καθαρό όφελος για το ΑΕΠ τείνει να αυξάνεται με τον καιρό καθώς εμφανίζονται με χρονική υστέρηση οι 
συνέπειες στην αύξηση του παραγωγικού δυναμικού στις χώρες αποδέκτες. Ως το 2015, το ΑΕΠ στην ΕΕ των 25 
αναμένεται να είναι κατά 2,4% υψηλότερο ως αποτέλεσμα της υποστήριξης που παρασχέθηκε κατά την περίοδο
2000-2006 και κατά 4% υψηλότερο το 2020. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πρότυπο QUEST, η πολιτική συνοχής 
που ασκήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 ενδέχεται να προσθέσει ποσοστό 0,2% ετησίως στη 
μέση αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ των 25 μεταξύ του 2000 και του 2020 (δηλαδή θα αυξήσει ουσιαστικά κατά 10% 
τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης που ανερχόταν περίπου στο 2% ετησίως).» Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010): Επανεξέταση 
του προϋπολογισμού. Technical Annex
3 Το ίδιο ενδέχεται να ισχύει για ορισμένους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, τουλάχιστον σε περιπτώσεις που θα 
αντικαταστήσουν πράγματι παρεμφερείς φορείς σε εθνικό επίπεδο (π.χ. η Υπηρεσία Εναρμόνισης στην 
εσωτερική αγορά, που είναι αρμόδια για τα ευρωπαϊκά σήματα)  (βλ. European Commission (2009b)).
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7. Συμπέρασμα

Η έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας μπορεί να θεωρηθεί πολύτιμο εργαλείο για 
την αιτιολόγηση των πολιτικών επιλογών, την εκτίμηση δεδομένων πεδίων πολιτικής και την 
αξιολόγηση σχεδίων που εμπίπτουν σε αυτά τα πεδία πολιτικής. 

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται τόσο οικονομική όσο και πολιτική εκτίμηση: 
Οι οικονομολόγοι θα στοχεύσουν στον υπολογισμό των οικονομιών κλίμακας, θα αναλύσουν 
τη μείωση του κόστους σε σύγκριση προς τις δράσεις σε επίπεδο κρατών μελών, θα 
εξετάσουν εάν αντιμετωπίζονται οι διασυνοριακοί εξωτερικοί παράγοντες ή αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις κρίσιμης μάζας και θα αξιολογήσουν την ενδεχόμενη δράση-καταλύτη για 
πρόσθετες επενδύσεις από τρίτους. 

Ταυτόχρονα, η πολιτική αξιολόγηση πρέπει να εξετάσει εάν η προβλεπόμενη δράση ή 
πολιτική θα συμβάλει στους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και συνεργασία, εάν θα δημιουργήσει δημόσια αγαθά σε επίπεδο ΕΕ ή αν θα 
καταστήσει την ΕΕ περισσότερο απτή για τους πολίτες της, αγγίζοντας ουσιαστικά στοιχεία 
της ζωής τους, εάν προβλέπει καλή συμμετοχή των παραγόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη ή 
οδηγεί σε οικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων, εάν συμβάλλει στην οικονομική, εδαφική ή 
κοινωνική συνοχή και ενθαρρύνει περαιτέρω καινοτόμους πρωτοβουλίες.

Η έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας αποτελεί επιχείρημα που απευθύνεται στα 
κράτη μέλη και υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές δαπάνες δεν αφορούν την αναδιανομή των 
χρημάτων, αλλά την επένδυσή τους σε μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη. Σε τομείς 
όπου η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία οδηγεί σε μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό 
επίπεδο στο επίπεδο της ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι με τη σειρά τους σε θέση να 
εξοικονομήσουν κόστος.

Ως εκ τούτου, και τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν 
τη χρήσιμη έννοια στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο ΠΔΠ καθώς και τα νέα 
πολυετή προγράμματα. Αυτό θα επιτρέψει –έστω και σε περιορισμένο βαθμό– τη μεταφορά 
του αντικειμένου της συζήτησης από ένα απλό επιχείρημα σχετικά με την αύξηση ή τη 
μείωση του συνολικού προϋπολογισμού προς μια περισσότερο πρακτική και βασιζόμενη στο 
περιεχόμενο ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο επένδυσης του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού.
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