
DT\851772FI.doc PE454.599v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä 
erityisvaliokunta

16.12.2010

TYÖASIAKIRJA nro 1
Eurooppalaisen lisäarvon käsitteestä

Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevä erityisvaliokunta

Esittelijä: Salvador Garriga Polledo



PE454.599v01-00 2/14 DT\851772FI.doc

FI

1. Johdanto

Euroopan unioni tarjoaa 500 miljoonalle kansalaiselleen tilaisuuden kohdata 2000-luvun 
haasteet. Koska resursseja on kuitenkin rajallisesti, EU:n menot on perusteltava investointina
tulevaisuuteen. Tässä yhteydessä eurooppalaisen lisäarvon käsitettä voidaan käyttää 
hyödyllisenä kriteerinä.

On tarpeen muistuttaa, että luomalla eurooppalaista lisäarvoa EU:n menojen on tarkoitus
auttaa saavuttamaan sovitut poliittiset tavoitteet tehokkaammin. Tämä voi myös vähentää
rinnakkaisten kansallisten menojen tarvetta.

Tässä työasiakirjassa tarkastellaan eurooppalaisen lisäarvon käsitettä kiinnittäen huomiota 
sen nykyiseen käyttöön, sen toimivuuteen EU:n päätöksentekoprosesseissa ja sen poliittiseen 
merkitykseen hetkellä, jolloin EU siirtyy Lissabonin strategiasta Eurooppa 2020 -strategiaan. 

2. Eurooppalainen lisäarvo – toissijaisuusperiaatteen pikkusisko

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja tarkastelee 6. toukokuuta 2010 päivätyssä 
työasiakirjassaan ajatusta "eurooppalaisesta voitonjaosta", joka perustuu 
toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen rahoitusalalla. Eurooppalainen ulottuvuus voi 
maksimoida jäsenvaltioiden rahoituksen tehokkuuden ja auttaa vähentämään kokonaiskuluja. 
Näinhän toimivat suuret teollisuusyritykset yhdistäessään palveluja mittakaavaetujen 
toivossa.1

Itse asiassa eurooppalaisen lisäarvon voidaan katsoa olevan "seuraus vakiintuneesta 
toissijaisuusperiaatteesta"2, joka määritellään SEU:n 5 artiklassa: 

3. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen 
yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi 
keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla 
saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Näin ollen EU:n talousarviosta pitäisi rahoittaa toimia, joilla ei voitaisi saavuttaa parempia 
tuloksia siinä tilanteessa, että jäsenvaltiot ja alueet rahoittaisivat ne itse. 

Toisin sanoen EU:n menojen eurooppalainen lisäarvo pitäisi voida osoittaa niin sanotun 
toissijaisuustarkastuksen jälkeen.

On kuitenkin syytä palauttaa mieliin Eurooppa-valmistelukunnan toissijaisuusperiaatetta 
käsittelevän työryhmän (työryhmän I) päätelmät:

Työryhmä katsoi, että koska toissijaisuusperiaate on luonteeltaan pääasiassa poliittinen 
periaate, jonka täytäntöönpanossa toimielimillä on paljon harkintavaltaa (arvio siitä, onko 

                                               
1 Alain Lamassoure: työasiakirja DT\815212 Eurooppa 2020 -strategian rahoittamisesta finanssikriisistä 
huolimatta.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (SIEPS 2005).
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yhteiset tavoitteet "parempi" tehdä Euroopan tasolla vaiko jollain muulla tasolla), 
periaatteen noudattamisen valvonnan olisi oltava luonteeltaan pääasiallisesti poliittista ja se 
olisi toteutettava ennen kulloisenkin säädöksen voimaantuloa.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä tämä toissijaisuustarkastus on perustunut 
SEU:hun (5 artiklaan sekä pöytäkirjaan N:o 1 kansallisten kansanedustuslaitosten 
merkityksestä Euroopan unionissa).

Myös eurooppalaisen lisäarvon arviointia voidaan pitää luonteeltaan poliittisena. Lisäksi tässä 
yhteydessä on selvää, että toimielimillä on oltava paljon harkintavaltaa.

3. Eurooppalaisen lisäarvon käsite suhteessa nykyiseen monivuotiseen 
rahoituskehykseen 

Lisäarvon käsite oli merkittävässä asemassa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2007–
2013) valmistelussa. 

Tiedonannossaan "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen" Euroopan komissio painotti, että 
kyse "ei ole resurssien uudelleenjaosta jäsenvaltioiden kesken. Kyse on siitä, miten yhteisestä 
politiikasta saadaan mahdollisimman suuri hyöty niin, että jokaisella Euroopan tasolla 
kulutetulla eurolla saadaan aikaan entistä enemmän lisäarvoa."1

Joulukuun 16.–17. päivänä 2004 pitämässään kokouksessa Eurooppa-neuvosto vahvisti, että 
"(– –) perustamissopimuksen mukaisesti sovittujen politiikkojen on oltava yhdenmukaiset 
toissijaisuus-, suhteellisuus- ja yhteisvastuuperiaatteiden kanssa. Niiden olisi myös annettava 
lisäarvoa (– –)".2

Myös Euroopan parlamentti korosti päätöslauselmassaan politiikan haasteista ja 
rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013, että "rahoitusnäkymillä 
voidaan edistää unionille myönnettyjen rahoitusvarojen tasapainoista kehitystä edellyttäen, 
että (– –) niitä käytetään toimiin, joilla tuotetaan todellista eurooppalaista lisäarvoa, joilla on 
selkeästi määritellyt painopistealueet ja joilla lisätään unionin näkyvyyttä kansalaisten 

                                               
1 Kun päätetään seuraavista rahoitusnäkymistä, kysymys ei ole pelkästään rahasta. Kysymys on poliittisesta 
suunnasta, jonka on perustuttava selkeään näkemykseen siitä, mitä haluamme tehdä. Nämä valinnat määräävät, 
kykenevätkö Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot todella saavuttamaan sen, mitä eurooppalaiset niiltä odottavat.
Tämä merkitsee uutta vaihetta unionin talousarvion kannalta. Kyse ei ole resurssien uudelleenjaosta 
jäsenvaltioiden kesken. Kyse on siitä, miten yhteisestä politiikasta saadaan mahdollisimman suuri hyöty niin, 
että jokaisella Euroopan tasolla kulutetulla eurolla saadaan aikaan entistä enemmän lisäarvoa.
(KOM(2004)0101 lopullinen).

2 Eurooppa-neuvosto vahvisti, että laajoissa neuvotteluissa hyväksyttävässä uudessa rahoituskehyksessä olisi 
huolehdittava riittävistä varoista, jotta voidaan vastata tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti tuleviin haasteisiin, 
jotka johtuvat muun muassa kehitystasoeroista laajentuneessa unionissa. Perustamissopimuksen mukaisesti 
sovittujen politiikkojen on oltava yhdenmukaiset toissijaisuus-, suhteellisuus- ja yhteisvastuuperiaatteiden 
kanssa. Niiden tulisi lisäksi tuoda lisäarvoa. Yksittäisten politiikan alojen menoja on tarkasteltava suhteessa 
kokonaismenojen tasoon, ja niitä on käsiteltävä osana kokonaisneuvotteluja, joihin kuuluu myös kysymys omien 
varojen järjestelmästä. Eurooppa-neuvosto, puheenjohtajan päätelmät – Bryssel, 16.–17. joulukuuta 2004.
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keskuudessa (– –)".1

Tuoreemmassa päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti toteaa uskovansa, että "EU:n 
menoissa olisi keskityttävä selvää eurooppalaista lisäarvoa luoviin politiikan aloihin 
toissijaisuuden, suhteellisuuden ja solidaarisuuden periaatteita täydellisesti noudattaen", ja 
"muistuttaa, että tämä lisäarvoa luova toimenpide on kriisiaikoina paljolti Euroopan 
kansojen välisen solidaarisuuden periaatteen varassa".2

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan "Eurooppa tarjoaa todellista 
lisäarvoa", mutta "meidän on käytettävä rahamme siellä, missä niistä saadaan paras hyöty".3
Komission ehdotuksen mukaan EU:n menot läpäisisivät lisäarvotestin täyttäessään kolme 
ehtoa, jotka ovat

- politiikan merkityksellisyys (menoilla edistetään unionin keskeisiä tavoitteita)

- toissijaisuus (monikansalliset tai rajat ylittävät toimet, mittakaavaedut)
- suhteellisuus (toteutuksen tehokkuuden ja tuloksekkuuden arviointi).

                                               
1 7. on vakuuttunut siitä, että rahoitusnäkymillä voidaan edistää unionille myönnettyjen rahoitusvarojen 
tasapainoista kehitystä edellyttäen, että: 

- niitä käytetään toimiin, joilla tuotetaan todellista eurooppalaista lisäarvoa, joilla on selkeästi 
määritellyt painopistealueet ja joilla lisätään unionin näkyvyyttä kansalaisten keskuudessa,

- niillä edistetään mahdollisimman paljon keskittymistä kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin 
toimiin sekä toimien toistensa täydentävyyttä, jotta kevennettäisiin mahdollisimman pitkälle 
veronmaksajien taakkaa, 

- niitä käytetään noudattaen moitteetonta varainhoitoa tehokkuuteen ja toimivuuteen keskittyen; 
huomauttaa, että menot unionin tasolla voivat saada aikaan säästöjä kansallisella tasolla, 
koska ne muun muassa mahdollistavat mittakaavaetuja tai voivat synnyttää tuloja kansallisella 
tasolla;

Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2005 hyväksymä päätöslauselma politiikan haasteista ja 
rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013.

2 Euroopan parlamentin 25. maaliskuuta 2009 hyväksymä päätöslauselma vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen 
väliarvioinnista (2008/2055(INI)).

3 José Manuel Barroso. Keskustelu unionin tilasta Euroopan parlamentissa 7. syyskuuta 2010.
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Lisäksi on korostettava, että eurooppalaista lisäarvoa voidaan luoda paitsi käyttämällä EU:n 
varoja myös koordinoimalla kansallista politiikkaa ja antamalla EU:n lainsäädäntöä (minkä 
esimerkiksi sisämarkkinasäännöt tai euroa koskevat yhteiset säännöt osoittavat).

Lähde: Euroopan komissio.

4. Eurooppalaista lisäarvoa käsittelevä komission tiedonanto EU:n talousarvion 
kokonaistarkastelusta 

Edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti komission tiedonannossa EU:n talousarvion 
kokonaistarkastelusta korostetaan, että eurooppalaista lisäarvoa "ei voida pitää pelkkänä 
laskennallisena suureena, vaan se on tärkeä kriteeri arvioitaessa sitä, (– – ) saavatko 
kansalaiset enemmän hyötyä EU:n tasolla toteutuneista menoista verrattuna kansallisiin 
menoihin". Keskittämällä resursseja ja tarjoamalla mittakaavaetuja EU voi rahoittaa "toimia, 
joita jäsenvaltiot ja alueet eivät itse pysty rahoittamaan, ja toimia, joissa EU:n rahoituksella 
voidaan varmistaa paremmat tulokset". 

EU:n menot ovat "noin 1 prosentti EU:n bruttokansantuotteesta", joten summa on 
"suhteellisen pieni" (verrattuna siihen, että "julkisten kokonaismenojen osuus EU:n alueella 
on keskimäärin 45–50 prosenttia"). EU:n rahoituksella voidaan kuitenkin myös "kattaa 
sellaisia tarpeita, joita ei kansallista politiikkaa koskevassa päätöksenteossa ole sen luonteen 
vuoksi otettu huomioon". Lisäksi "EU:n tarjoamat mahdollisuudet vipuvaikutuksen 
hyödyntämiseen voivat auttaa hankkimaan julkista ja yksityistä rahoitusta paljon laajemmalti 
kuin yksinomaan kansallisella tasolla olisi mahdollista".

Siispä "aikana, jona julkiseen talouteen kohdistuu vakavia ja pitkäaikaisia rajoitteita, EU:n 
talousarvion ja kansallisten talousarvioiden koordinointia olisi pidettävä ratkaisevan 
tärkeänä keinona, jolla voidaan parantaa talouden ohjausjärjestelmää, toiminnan avoimuutta 
ja julkisten menojen tehokkuutta".
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5. EU:n lisäarvo hallinta- ja täytäntöönpanovälineenä

Varainhoitoasetuksen mukaan komission yksiköiden on arvioitava yhteisön osallistumisesta 
saatavaa lisäarvoa ennakkoarvioinnissa laatiessaan ehdotuksia uusista tai uusittavista 
yhteisön toimista.1

Vaikutustenarviointimenettelyssä komission yksiköt arvioivat suunnitellun toimenpiteen 
taloudellista tehokkuutta muun muassa tutkimalla, 

 puututaanko toimenpiteellä kansalliset rajat ylittäviin ulkoisvaikutuksiin 
 onko toimenpide edullisempaa toteuttaa yhteisön toimenpiteenä 
 liittyykö toimenpiteeseen yhteisiä etuja ja ovatko sen koordinointikustannukset 

vähäiset
 vaikuttaako toimi muihin politiikanaloihin (politiikanalojen väliset 

riippuvuussuhteet).2

Lisäksi vuotuisissa "toimintamenoja koskevissa toimintoselvityksissä", jotka ovat 
talousarvioesitykseen liitetty valmisteluasiakirja, komissio kuvailee "toimeen liittyvän EU:n 
lisäarvon" komission menojen kunkin luvun osalta. Ensi näkemältä eurooppalaisen lisäarvon 
arviointimenetelmä näyttää vaihtelevan huomattavasti politiikanalojen välillä. 

Esimerkiksi EU:n energiapolitiikan lisäarvo kuvataan sellaisten tavoitteiden edistämiseksi, 
jotka koskevat energian toimitusvarmuuden lisäämistä, energian sisämarkkinoiden luomista 
vähitellen, kestävän kehityksen edistämistä käyttämällä energiavaroja järkevästi sekä 
kehittämällä uusiutuvia energialähteitä ja niiden liittämistä verkkoon, energiaverkkojen 
liittämistä yhteen ja eurooppalaisen sähköverkon hallinnan yhtenäistämistä jne. Euroopan 
laajuisten energiaverkkojen tapauksessa Euroopan yhteisö vauhdittaa jäsenvaltioiden ja 
sähkö- ja kaasuyhtiöiden toimia. 

Ennakkoarviointiin liittyvien yleisten vaatimusten lisäksi monet EU:n politiikat edellyttävät 
hankkeiden valinnan yhteydessä näyttöä eurooppalaisesta lisäarvosta.

Tutkimus: Eurooppalainen lisäarvo on ollut viidennestä puiteohjelmasta lähtien osa 
tutkimuksen lainsäädännöllistä puiteohjelmaa. Se on hankkeiden valintaan (ja vähäisemmässä 
määrin tutkimusohjelmien laadintaan) vaikuttava sitova kriteeri. Yleisen näkemyksen mukaan 
EU:n rahoittama tutkimus tuottaa suurta lisäarvoa kannustamalla tutkijoita tekemään 
yhteistyötä yli kansallisten rajojen ja jakamaan osaamistaan ja tietojaan, edistää tutkimuksen 
alalla kilpailua, mikä johtaa parempaan laatuun ja huippuosaamiseen, ja voi mahdollistaa 
hankkeet, joita olisi niiden monimutkaisuuden ja laajuuden vuoksi mahdotonta toteuttaa 
kansallisella tasolla3.

                                               
1 Varainhoitoasetuksen (komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002) soveltamissäännöt, 21 artikla; 
budjettipääosasto (2004): "Evaluating EU activities. A practical guide for the Commission services". 
2 G. J. Koopmanin esitelmä 23. syyskuuta 2010 pidetyssä Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta 
vuoden 2013 jälkeen käsittelevän erityisvaliokunnan kokouksessa.
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget. CEPS (2007).
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Asiantuntijat pitävät kuitenkin erityisten ohjelmien ja hankkeiden eurooppalaisen lisäarvon 
kvantitatiivista seurantaa ja arviointia "mahdottomana tehtävänä"1.

Kulttuuri ja viestintä: Hakijoiden, jotka hakevat "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelman 
kaltaisiin ohjelmiin, on kuvailtava eurooppalainen lisäarvo. Vaikka kulttuuri- ja koulutusalan 
vaihto-ohjelmien, kuten elinikäisen oppimisen ohjelman katsotaankin yleisesti tuottavan 
suurta lisäarvoa lisäämällä kansalaisten liikkuvuutta ja edistämällä eurooppalaisen identiteetin 
kehittymistä, eurooppalaisen lisäarvon kvantitatiivinen arviointi on vaikeaa. 

6. Euroopan yhdentyminen ei ole nollasummapeliä

Eurooppalaista lisäarvoa on vaikeaa määritellä, ja se on harvoin esitettävissä kvantitatiivisesti. 
On kuitenkin saavutettu yhteisymmärrys siitä, että EU:n toimet tuottavat lisäarvoa: Euroopan 
yhdentyminen ei ole nollasummapeliä.2

Maanosamme rauhan säilyttämisen ja Euroopan yhdentymisen muiden ilmeisten etujen 
rahallista arvoa on vaikeaa arvioida. Niitä voidaan silti pitää eurooppalaisen lisäarvon 
kiistattomina osatekijöinä. 

Joissakin tutkimuksissa on yritetty arvioida Euroopan yhdentymisen etuja laskennallisesti. 
Esimerkiksi sisämarkkinoiden taloudellisia hyötyjä koskevassa analyysissa tehtiin se 
johtopäätös, että laajentuneet sisämarkkinat (verkkotoimialojen vapauttaminen mukaan 
luettuna) synnyttävät paljon kasvua ja työpaikkoja. 25 jäsenvaltion laajentuneiden 
sisämarkkinoiden luomisessa vuosina 1992–2006 saavutetun edistyksen seurauksena maiden 
bruttokansantuotteet ja työllisyysasteet ovat kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2006 
sisämarkkinoiden tuottamaksi "hyödyksi" arvioitiin 2,2 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta (eli 223 miljardia euroa) ja 1,4 prosenttia kokonaistyöllisyydestä (eli 
2,75 miljoonaa työpaikkaa).3

Toisessa, Euroopan parlamentin tilaamassa tutkimuksessa tarkasteltiin koheesiopolitiikan 
taloudellisia vaikutuksia sekä nettosaajamaihin että nettomaksajamaihin4. Tutkijat totesivat, 
että BKT:n kumulatiivinen kasvu, jonka voidaan katsoa johtuvan koheesiorahoituksesta ja sen 
myönteisistä heijastusvaikutuksista, on yhteensä keskimäärin 275 prosenttia alkuperäisestä 
investoinnista (ja vaihtelee 190 prosentista 400 prosenttiin jäsenvaltion mukaan). Kun 
peräkkäisiä monivuotisia ohjelmia tarkasteltiin yhdessä, jopa nettomaksajamaiden kohdalla 
voitiin havaita myönteisiä taloudellisia vaikutuksia tuonnin kysynnän kasvun seurauksena.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. Euroopan 
komission tutkimuksen pääosaston tilaama tutkimus.
2  Komissio ilmoitti vuoden 2011 talousarviota koskevien neuvottelujen yhteydessä valmistelevansa kattavaa 
kertomusta, joka koskee sitä, millaisia kustannuksia jäsenvaltioille ja kansallisille talousarvioille aiheutuu 
yhtenäismarkkinoiden puuttumisesta, ja joka sisältää, aina kun mahdollista, alakohtaisia arviointeja, sekä 
pilottihanketta, joka koskee eurooppalaista lisäarvoa ja EU:n talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 
välistä synergiaa ulkoisten toimien, tutkimuksen ja kehityspolitiikan kaltaisilla aloilla.
3 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, talouden ja rahoituksen pääosasto (2007): Steps towards a deeper 
economic integration: The internal market in the 21st century. A contribution to the Single Market Review.
4  Koheesiomenojen taloudellinen hyöty jäsenvaltioille (toimialayksikkö B, 2009).    
5 Euroopan komissio totesi vastaavasti hiljattain, että rakennerahastoista maksetun taloudellisen tuen 
nettosaajamaihin kohdistuneet myönteiset vaikutukset ylittivät haittavaikutukset, jotka kohdistuivat varojen 
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Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskeva viimeaikainen hanke sekä EU:n 
ulkopolitiikan poliittisen ja taloudellisen painoarvon lisääminen voisivat ja niiden myös pitäisi 
tuoda todellisia säästöjä, koska monet nykyisistä 27:ää jäsenvaltiota edustavista 
diplomaattiedustustoista korvataan.1

Voidaan sanoa, ettei eurooppalainen lisäarvo ole ainoa poliittisia valintoja tehtäessä 
käytettävä väline. Kun rajallisista resursseista kilpailevien politiikkojen välillä tehdään 
valintoja, keskittyminen yksinomaan eurooppalaiseen lisäarvoon voi johtaa yhteismitattomien 
asioiden vertailemiseen. 

Vaikka kvantitatiivinen arviointi onkin vaikeaa, eurooppalaisen lisäarvon käsite on arvokas 
väline tehtyjen päätösten perustelemiseen. Lisäksi sen avulla voidaan määrittää – ainakin 
kvalitatiivisesti – parhaat välineet tiettyyn tarkoitukseen poliittisen perusvalinnan tekemisen 
jälkeen, tai sitä voidaan käyttää hallintavälineenä vaihtoehtojen vertailemiseksi tietyn 
poliittisen kehyksen sisällä.

Toisaalta on myös selvää, että eurooppalaisen lisäarvon tulkitsemisessa on kyse täysin 
poliittisesta prosessista. Aivan kuten eurooppalaisten tavoitteiden asettaminen on politiikkaa, 
myös eurooppalaisen lisäarvon arviointi voi johtaa erilaisiin poliittisiin johtopäätöksiin –
myös käytettäessä samoja välineitä. 

7. Johtopäätös

Eurooppalaisen lisäarvon käsite on arvokas väline, jolla perustellaan poliittisia valintoja sekä 
arvioidaan tiettyjä politiikanaloja ja niillä toteutettuja hankkeita. 

Tämä edellyttää sekä taloudellista että poliittista arviointia. 
Taloustieteilijät pyrkivät laskemaan mittakaavaetuja, analysoimaan kustannussäästöjä 
suhteessa kansallisiin toimiin, tutkimaan, puututaanko toimenpiteellä rajat ylittäviin 
ulkoisvaikutuksiin tai täyttyvätkö kriittistä massaa koskevat vaatimukset, sekä arvioimaan 
toimenpiteen mahdollisuuksia saada kolmannet osapuolet tekemään lisäinvestointeja. 

Samalla poliittisessa arvioinnissa on tarkasteltava sitä, edistetäänkö suunnitellulla 
toimenpiteellä tai politiikalla EU:n yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistetaanko sillä 
Euroopan yhdentymiskehitystä ja eurooppalaista yhteistyötä, tuotetaanko sillä EU:hun 
julkishyödykkeitä tai tehdäänkö sillä EU:sta kansalaisille konkreettisempi vaikuttamalla 
heidän keskeisiin elämänaloihinsa, edistetäänkö sillä erilaisten toimijoiden osallistumista eri 
                                                                                                                                                  
keruusta pääasiassa vastaaviin maihin. (– –) Lisäksi BKT:hen kohdistuvat myönteiset nettovaikutukset kasvavat 
yleensä ajan mittaan, kun tuotantopotentiaalin kasvuun kohdistuvat viivästyneet vaikutukset alkavat näkyä 
vastaanottajamaissa. 25 jäsenvaltion unionin BKT:n arvioidaan nousevan 2,4 prosenttia vuoteen 2015 mennessä 
vuosina 2000–2006 annetun tuen seurauksena sekä 4 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa siis 
sitä, että QUEST-mallin mukaan ohjelmakaudella 2000–2006 toteutettu koheesiopolitiikka todennäköisesti 
nostaa BKT:n kasvuastetta 25 jäsenvaltion unionissa 0,2 prosenttiyksikköä vuodessa vuosina 2000–2020 (toisin 
sanoen se nostaa käytännössä keskimääräistä kasvuastetta 10 prosentilla noin 2 prosenttiin vuodessa). Euroopan 
komissio (2010): The Budget Review. Technical Annex.
1 Sama koskee mahdollisesti joitakin EU:n virastoja, ainakin kun ne todella korvaavat vastaavat kansalliset 
elimet (esimerkiksi sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto, joka vastaa eurooppalaisista 
tavaramerkeistä) (katso Euroopan komissio (2009b)).
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puolilla Eurooppaa tai kehitetäänkö sillä institutionaalisia valmiuksia, lisätäänkö sillä 
taloudellista, alueellista tai sosiaalista koheesiota ja edistetäänkö sillä uusia 
innovointialoitteita. 

Eurooppalaisen lisäarvon käsite on jäsenvaltioille suunnattu todiste siitä, ettei EU:n varojen 
käytössä ole kyse rahan uudelleenjaosta vaan sen investoimisesta vahvaan ja 
kilpailukykyiseen EU:hun. Aloilla, joilla eurooppalainen lisäarvo johtaa vastuun siirtymiseen 
jäsenvaltioilta EU:lle, jäsenvaltiot voivat puolestaan hyötyä kustannussäästöistä.

Siksi kaikkien kolmen toimielimen pitäisi pitää tätä hyödyllistä käsitettä suuressa arvossa 
uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja uusista monivuotisista ohjelmista käytävissä 
neuvotteluissa. Näin keskustelu voitaisiin siirtää – vaikkakin vain rajallisessa määrin – pois 
siitä, onko kokonaisbudjettia kasvatettava vai supistettava, kohti käytännöllisempää ja 
sisältöön perustuvaa keskustelua siitä, miten EU:n varat on parasta investoida.
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