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1. Inleiding

Europa biedt zijn 500 miljoen burgers de kans om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. 
Aangezien de middelen beperkt zijn, moeten de Europese uitgaven echter worden 
gerechtvaardigd als een investering in de toekomst. In dat kader kan het concept van de 
Europese toegevoegde waarde een aantal nuttige criteria bieden.

Het kan geen kwaad eraan te herinneren dat de EU-uitgaven er, door het feit dat zij een 
Europese toegevoegde waarde opleveren, toe moeten bijdragen dat de afgesproken 
beleidsdoelstellingen doeltreffender worden verwezenlijkt. Hierdoor hoeft er bovendien parallel 
op nationaal niveau minder geld te worden uitgegeven.

Dit werkdocument is bedoeld om te bepalen in hoeverre het concept van de Europese 
toegevoegde waarde wordt toegepast, in hoeverre het bruikbaar is in de Europese 
besluitvormingsprocessen en welke politieke betekenis het heeft, op een moment waarop Europa 
overstapt van de Lissabon-agenda naar EU 2020. 

2. De Europese toegevoegde waarde, het kleine zusje van het subsidiariteitsbeginsel

In zijn werkdocument van 6 mei 2010 gaat de voorzitter van de Begrotingscommissie in op de 
idee van een "Europees dividend", dat ontstaat door het subsidiariteitsbeginsel toe te passen op 
financiële kwesties. De Europese dimensie kan "de uitgaven [van de lidstaten] zo efficiënt 
mogelijk maken" en "ertoe bijdragen dat de totale uitgaven worden beperkt. Dat is precies wat 
grote industriële concerns doen: zij bundelen gezamenlijke diensten om van schaalvoordelen te 
profiteren"1.

De Europese toegevoegde waarde kan eigenlijk worden beschouwd als het "gevolg van het 
geldende subsidiariteitsbeginsel"2, zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie: 

3. Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar 
exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau 
kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.

Dat betekent dat de begroting van de EU moet worden gebruikt om maatregelen te financieren 
die de lidstaten en regio's niet met betere resultaten zelf kunnen financieren. 

Met andere woorden, wanneer middelen op EU-niveau worden uitgegeven, moet door de 
"subsidiariteitstoets" kunnen worden aangetoond dat ze een Europese toegevoegde waarde 
hebben. 

Het is echter goed om te herinneren aan de conclusies van de Werkgroep 1 
"subsidiariteitsbeginsel" van de Europese Conventie:

Aangezien het subsidiariteitsbeginsel volgens de groep in essentie een politiek beginsel is, dat 
                                               
1 A. Lamassoure: Werkdocument DT\815212 over de Financiering van de Agenda 2020 ondanks de 
begrotingscrisis.
2 D. Tarschys: The Enigma of European Added Value (SIEPS 2005).
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door de instellingen met een ruime marge kan worden uitgelegd (kunnen gemeenschappelijke 
doelstellingen "het best" op Europees of op een ander niveau worden verwezenlijkt?), zou het 
toezicht op de naleving ervan in essentie politiek moeten zijn en vóór de inwerkingtreding van 
het betrokken besluit moeten geschieden.

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is deze subsidiariteitstoets verankerd in 
het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 5 en protocol nr. 1 over de rol van de 
nationale parlementen in de Europese Unie).

We zouden kunnen zeggen dat de beoordeling van de Europese toegevoegde waarde ook politiek 
van aard is, en dat ook in dit kader wel duidelijk is dat er behoefte is aan een "aanzienlijke 
beoordelingsmarge nodig is voor de instellingen".

3. Het concept van de Europese toegevoegde waarde in verband met het huidige MFK 

Tijdens de voorbereiding van het huidige meerjarig financieel kader (MFK) 2007-2013 heeft het 
concept van de toegevoegde waarde een belangrijke rol gespeeld. 

In haar mededeling "Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst" heeft de Europese 
Commissie duidelijk gezegd dat het "niet [gaat] om een herverdeling van middelen tussen de 
lidstaten, maar om de maximalisering van het effect van ons gemeenschappelijk beleid, zodat de 
toegevoegde waarde van elke euro die op Europees niveau wordt uitgegeven verder wordt 
vergroot."1.

Tijdens zijn vergadering van 16 en 17 december 2004 heeft de Europese Raad bevestigd dat "(...) 
beleidsmaatregelen die in overeenstemming met het Verdrag zijn vastgesteld moeten stroken met 
de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en solidariteit. Zij moeten ook toegevoegde 
waarde opleveren (....)"2.

In zijn resolutie over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-
2013 heeft ook het Europees Parlement benadrukt dat "de financiële vooruitzichten kunnen 
zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de financiële middelen die aan de Unie worden 
toegewezen, op voorwaarde dat zij gebruikt worden voor acties met een echte Europese 
toegevoegde waarde, duidelijk vastgestelde prioriteiten en zichtbaarheid voor de burger (...)"3.

                                               
1 De keuzen die bij de volgende financiële vooruitzichten moeten worden gemaakt, betreffen niet alleen geld. Er 
moet een politieke koers worden ingeslagen op basis van een duidelijke visie van wat wij willen bereiken. Deze 
keuzen zullen bepalen of de Europese Unie en haar lidstaten in praktijk kunnen brengen wat door de Europese 
bevolking van hen wordt verwacht. Hiermee wordt voor de EU-begroting een nieuwe fase ingeluid. Het gaat hierbij 
niet om het herverdelen van middelen tussen de lidstaten. Het gaat om de maximalisering van het effect van ons 
gemeenschappelijk beleid, zodat de toegevoegde waarde van elke euro die op Europees niveau wordt uitgegeven 
verder wordt vergroot (COM(2004)0101).
2 De Europese Raad bevestigde dat het via alomvattende onderhandelingen overeen te komen nieuwe financiële 
kader de financiële middelen moet verschaffen die nodig zijn om op effectieve en billijke wijze het hoofd te bieden 
aan toekomstige uitdagingen, ook die welke voortvloeien uit de verschillen in ontwikkeling in de uitgebreide Unie. 
Beleidsmaatregelen die in overeenstemming met het Verdrag zijn vastgesteld moeten stroken met de beginselen van 
subsidiariteit, evenredigheid en solidariteit. Zij moeten ook toegevoegde waarde opleveren. De uitgaven voor 
afzonderlijke beleidsgebieden moeten worden gezien in de context van het algehele uitgavenniveau en in de context 
van het hele onderhandelingsproces waarin ook de kwestie van de eigen middelen aan de orde komt. Conclusies van 
het voorzitterschap van de Europese Raad – Brussel, 16/17 december 2004.
3 7. Is ervan overtuigd dat de financiële vooruitzichten een evenwichtige ontwikkeling van aan de Unie verleende 

financiële middelen mogelijk kan maken, op voorwaarde dat: 
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Onlangs nog heeft het Europees Parlement verklaard dat het ervan "overtuigd [is] dat de 
uitgaven van de EU met name gericht moeten zijn op beleid met een duidelijke Europese 
meerwaarde, geheel overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; 
herinnert eraan dat de omvang van die meerwaarde in tijden van crisis grotendeels berust op het 
fundamentele beginsel van solidariteit tussen de Europese volkeren"1.

Volgens de voorzitter van de Commissie "biedt Europa een werkelijke toegevoegde waarde", 
maar moeten we "onze uitgaven zo plannen dat we zoveel mogelijk waar voor ons geld krijgen"2.
De Commissie is van mening dat uitgaven op het Europese niveau "de test van de toegevoegde 
waarde" hebben doorstaan wanneer ze voldoen aan drie voorwaarden:

- politieke relevantie (de uitgaven stroken met de belangrijkste doelstellingen van de Unie)

- subsidiariteit (transnationale of grensoverschrijdende acties, schaalvoordelen)
- proportionaliteit (beoordeling van de efficiëntie en de werkzaamheid van de uitvoering)

                                                                                                                                                      
- zij gebruikt worden voor acties met een echte Europese toegevoegde waarde, duidelijk vastgestelde prioriteiten 

en zichtbaarheid voor de burger;
- zij concentratie en complementariteit met acties op nationaal, regionaal en lokaal niveau optimaliseren, 

teneinde de druk op de belastingbetaler zoveel mogelijk te beperken; 
- zij uitgegeven worden met inachtneming van de regels inzake goed financieel beheer, waarbij de nadruk ligt op 

efficiëntie en werkzaamheid; wijst erop dat uitgaven op Europees niveau besparingen op nationaal niveau met 
zich kunnen brengen, met name omdat zij schaalbesparingen mogelijk maken of inkomsten op nationaal niveau 
kunnen genereren;

Resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2005over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de 
uitgebreide Unie 2007-2013.

1 Resolutie van het Europees Parlement van 25 maart 2009 over de tussentijdse herziening van het financiële kader 
2007-2013 (2008/2055(INI)).
2 José Manuel Barroso: Debat over de Staat van de Unie. 
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Bron: Europese Commissie
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Bovendien moet erop worden gewezen dat een Europese toegevoegde waarde niet alleen kan 
ontstaan door Europese middelen uit te geven, maar ook door de coördinatie van nationale 
beleidsvormen, en door Europese wetgeving (dat blijkt onder andere uit de verordeningen voor 
de interne markt en uit de gezamenlijke regels voor de euro).

Bron: Europese Commissie

4. De mededeling van de Commissie over de evaluatie van de EU-begroting en de Europese 
toegevoegde waarde

In overeenstemming met de hierboven genoemde beginselen benadrukt de Commissie in haar 
mededeling over de evaluatie van de EU-begroting dat de Europese toegevoegde waarde "meer 
is dan een boekhoudkundige operatie", en dat "de vraag of de burger beter af is dan wanneer de 
uitgaven op nationaal niveau zouden worden gedaan toch een belangrijke toetssteen [is] voor de 
zin van uitgaven op het niveau van de EU". Door de middelen te bundelen, en zo van 
schaalvoordelen te profiteren, kan de EU maatregelen financieren "waar de lidstaten en de 
regio's dat zelf niet of niet met beter resultaat kunnen".

De EU-begroting bedraagt ongeveer 1% van het BBP van de EU; dit is "betrekkelijk weinig (in 
vergelijking met de overheidsuitgaven in de lidstaten, die gemiddeld 45 tot 50% van het BBP 
bedragen)". Beleidsuitvoering via de EU-begroting kan echter "lacunes opvullen die niet door 
nationaal beleid kunnen worden verholpen " en is "een veel krachtiger hefboom voor publieke en 
particuliere investeringen dan het nationale niveau alleen".

Daarom "[moet] in tijden van sterke en langdurige druk op de begrotingen onderlinge 
afstemming ervan tussen de EU en de lidstaten worden beschouwd als een cruciaal middel om de 
economische governance te verbeteren en de doorzichtigheid en de doeltreffendheid van de 
overheidsuitgaven te vergroten".
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5. De Europese toegevoegde waarde als praktisch instrument voor beleid en uitvoering

Het Financieel Reglement bepaalt dat de diensten van de Commissie in het kader van een 
evaluatie vooraf ter voorbereiding van voorstellen voor nieuwe of hernieuwde maatregelen van 
de Gemeenschap"de toegevoegde waarde van de communautaire bijstandsverlening" moeten 
beoordelen.1. 

Tijdens de effectevaluatie beoordelen de diensten van de Commissie de economische efficiëntie 
van een geplande maatregel, onder andere door te onderzoeken of de maatregel 

 externe effecten aanpakt die over de nationale grenzen heen gaan; 
 tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd door de Gemeenschap; 
 gekenmerkt wordt door gezamenlijke preferenties en lage kosten voor de coördinatie;
 gevolgen heeft voor andere beleidsvormen (cross-policy interdependencies)2.

Bovendien beschrijft de Commissie in de jaarlijkse "Activiteitsoverzichten van operationele 
uitgaven", die ze met de ontwerpbegroting als werkdocument publiceert, voor ieder hoofdstuk 
van de uitgaven van de Commissie de "Europese toegevoegde waarde van de activiteit". Op het 
eerste gezicht is de methode voor de beoordeling van de Europese toegevoegde waarde op de 
diverse beleidsterreinen heel verschillend. 

De toegevoegde waarde van het Europees energiebeleid wordt bijvoorbeeld beschreven door de 
bijdrage die het levert aan de doelstellingen van het verhogen van de "zekerheid van de 
energievoorziening", het geleidelijk "tot stand brengen van een interne markt voor energie", "het 
bijdragen aan duurzame ontwikkeling door een rationeel gebruik van energiebronnen en de 
ontwikkeling en verbinding van hernieuwbare energiebronnen ", het verbeteren van de 
interconnectie van energienetwerken en het harmoniseren van het beheer van het Europese 
elektriciteitsnet, .... In het kader van de "TEN-energie vervult de Europese Gemeenschap de rol 
van katalysator voor de inspanningen die worden geleverd door de lidstaten en de 
nutsbedrijven". 

Afgezien van de algemene eisen in verband met de evaluatie vooraf wordt voor de selectie van 
projecten in verschillende beleidsvormen van de EU geëist dat de Europese toegevoegde waarde 
wordt aangetoond.

Onderzoek: Sinds KP5 is het concept van de Europese toegevoegde waarde een onderdeel van 
het wetgevend kaderprogramma voor onderzoek. Het is een verplicht criterium voor de selectie 
van projecten (en, in mindere mate, voor het formuleren van onderzoeksprogramma's). Het is 
algemeen aanvaard dat onderzoek met middelen van de EU een "hoge toegevoegde waarde 
[heeft], omdat onderzoekers worden aangemoedigd om over de nationale grenzen heen met 
elkaar samen te werken, en complementaire vaardigheden en kennis met elkaar te delen", omdat 
het "de mededinging in het onderzoek bevordert, wat leidt tot hogere kwaliteit en 
uitmuntendheid" en omdat het "misschien projecten mogelijk maakt die te complex en te groot 
zijn voor het nationale niveau"3.
Wanneer we de Europese toegevoegde waarde voor specifieke programma's en projecten echter 
kwantitatief willen beoordelen en evalueren, zeggen deskundigen dat dit een "mission 

                                               
1 Uitvoeringsbepalingen van het  (Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002), artikel 21; DG Begroting (2004): 
Evaluating EU activities.
2 Inleiding van GJ Koopman tijdens de vergadering van de Commissie beleidsuitdagingen van 23 september 2010.
3 G. Cipriani: Rethinking the EU budget. CEPS (2007).
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impossible"is1.
Cultuur/communicatie: Personen die middelen aanvragen uit programma's als "Europa voor de 
burgers" moeten aangeven wat de Europese toegevoegde waarde is. Er bestaat een brede 
consensus dat culturele en educatieve uitwisselingsprogramma's zoals "Een leven lang leren" een 
hoge toegevoegde waarde hebben, omdat ze de mobiliteit van de burgers vergroten, en bijdragen 
tot een "Europese identiteit". Een kwantitatieve beoordeling van de Europese toegevoegde 
waarde lijkt echter nogal problematisch te zijn. 

6. Europa is geen nulsomspel

De Europese toegevoegde waarde is moeilijk te omschrijven en zelden kwantificeerbaar. Er 
bestaat echter consensus over het feit dat Europese maatregelen een toegevoegde waarde hebben. 
De Europese integratie is geen nulsomspel2.

Het is moeilijk om de geldelijke waarde te meten van het handhaven van de vrede op ons 
continent en van de andere voor de hand liggende voordelen van de Europese integratie. Het is 
echter boven elke twijfel verheven dat zij elementen vormen van de Europese toegevoegde 
waarde. 

In een aantal onderzoeken is een poging gedaan om de voordelen van de Europese integratie te 
berekenen. In een analyse van de economische voordelen van de interne markt wordt 
bijvoorbeeld vastgesteld dat "de uitgebreide interne markt (inclusief de liberalisering van de 
netwerksector) een belangrijke bron van groei en werkgelegenheid is. Door de in de jaren 1992-
2006 geboekte vooruitgang bij het verwezenlijken van een uitgebreide interne markt met 25 
lidstaten, zijn het BBP en de participatie op de arbeidsmarkt sterk gestegen. De geraamde 
"winst" die in 2006 dankzij de interne markt is geboekt bedraagt 2,2% van het BBP van de EU 
(dat is 223 miljard euro) en 1,4% van de totale werkgelegenheid (dat zijn 2,75 miljoen 
banen)"3.

In ander onderzoek op verzoek van het Europees Parlement worden de economische gevolgen 
van het cohesiebeleid onderzocht, zowel voor de landen die netto-ontvangers zijn als voor de 
landen die netto-bijdrager zijn4. De auteurs stellen vast dat bij de netto-ontvangers de 
gecumuleerde toename van het BBP, die kan worden toegeschreven aan de uitgaven voor de 
cohesie en de indirecte voordelen daarvan, gemiddeld 275% bedraagt van de oorspronkelijke 
investering (het percentage in de diverse lidstaten varieert van 190 tot 400). Uit de analyse van 
opeenvolgende meerjarenprogramma's blijkt dat zelfs voor de netto-bijdragers een positief 
economisch effect kan worden vastgesteld in de vorm van de toegenomen vraag vanuit het 
buitenland5.
                                               
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. Onderzoek verricht 
door DG Onderzoek, Europese Commissie.
2 In het kader van de onderhandelingen over de jaarlijkse begroting voor 2011,  een begin te willen maken met "de 
voorbereiding van een omvattend verslag over de "kosten van non-Europa voor de lidstaten en de nationale 
begrotingen, waar mogelijk met een evaluatie per sector" en een "proefproject over de Europese toegevoegde 
waarde en de synergieën tussen de begroting van de EU en die van de lidstaten op gebieden als extern beleid,
onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid".
3 Werkdocument van de Commissie, DG Economische en financiële zaken (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 (Policy Department B, 2009).  
5 Ook de Commissie heeft onlangs vastgesteld dat "het positieve effect op landen die netto-ontvangers zijn van 
financiële steun uit de structuurfondsen groter is dan het negatieve effect op landen die het grootste deel van de 
middelen leveren. (...) Bovendien neemt met het verstrijken van de tijd het positieve effect op het BBP al met al toe, 
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Onlangs is er besloten een Europese Dienst voor extern optreden in het leven te roepen, en het 
extern beleid van de Unie meer politiek en economisch gewicht te geven. Ook dit zou reële 
besparingen kunnen en moeten opleveren, omdat veel van de huidige diplomatieke 
vertegenwoordigingen van de 27 lidstaten zullen worden vervangen1.

Men zou kunnen zeggen dat de Europese toegevoegde waarde niet het enige instrument is voor 
het maken van politieke keuzes. Wanneer we bij het maken van een keuze tussen verschillende 
beleidsvormen die allemaal een beroep doen op beperkte middelen, alleen maar kijken naar de 
Europese toegevoegde waarde, zouden we misschien appelen met peren vergelijken. 

Het concept van de Europese toegevoegde waarde is weliswaar nog steeds moeilijk te 
kwantificeren, maar het is belangrijk voor het rechtvaardigen van de gemaakte keuzes. 
Bovendien kan het ten minste een kwalitatieve rol spelen, bij het definiëren van de beste 
instrumenten voor een bepaalde taak, wanneer er al een eerste politieke keuze is gemaakt, of als 
beheersinstrument om binnen een bepaald beleid verschillende instrumenten met elkaar te 
vergelijken.

Anderzijds is ook wel duidelijk dat de interpretatie van de Europese toegevoegde waarde echt 
een politiek proces is. Zoals het vastleggen van Europese doelstellingen en streefdoelen primair 
een politieke taak is, zo kan de beoordeling van de Europese toegevoegde waarde tot 
verschillende politieke conclusies leiden, zelfs al worden dezelfde instrumenten gebruikt. 

7. Conclusie

Het concept van de Europese toegevoegde waarde kan worden beschouwd als een waardevol 
instrument om politieke keuzes te rechtvaardigen, om bepaalde beleidsterreinen te beoordelen en 
om projecten binnen die beleidsterreinen te evalueren. 

Daartoe moet er zowel een economische als een politieke beoordeling plaatsvinden: 
de economen zullen proberen de schaalvoordelen te berekenen, de verlaging van de kosten ten 
opzichte van een maatregel op het niveau van de lidstaten analyseren, onderzoeken of 
grensoverschrijdende externe effecten worden aangepakt, of er is voldaan aan de vereisten van 
een kritieke massa, en ze zullen beoordelen of de maatregel een katalysator kan zijn voor 
bijkomende investeringen door derden. 

Tegelijkertijd zal er een politieke evaluatie moeten plaatsvinden om vast te stellen of de 
geplande maatregel of het geplande beleid bijdragen tot het bereiken van gezamenlijke Europese 
doelstellingen, de Europese integratie en samenwerking versterken, of daardoor in de EU 
publieke goederen ontstaan, of ze de EU voor de burgers tastbaarder maken door essentiële 
aspecten van hun leven te beïnvloeden, of ze gebaseerd zijn op een goede betrokkenheid van 
belanghebbenden in heel Europa, of ze leiden tot een institutionele capaciteitsopbouw, of ze 
                                                                                                                                                      
wanneer de uitgestelde gevolgen voor het verhogen van het productiepotentieel in de ontvangende landen effect 
sorteren. Uit ramingen blijkt dat het BBP in de EU-25 als gevolg van de gegeven steun voor de periode 2000-2006 
tegen 2015 2,4% hoger zal zijn, en in 2020 4% hoger. Dat betekent dus dat volgens het QUEST-model het 
cohesiebeleid voor de programmaperiode 2000-2006 tussen 2000 en 2020 per jaar waarschijnlijk een toename van 
0,2% zal opleveren voor de gemiddelde groei van het BBP in de EU-25 (de gemiddelde jaarlijkse groei van 2% 
stijgt de facto dus met 10%)." Europese Commissie (2010): Evaluatie van de EU-begroting. Technical Annex.
1 Hetzelfde zou kunnen gelden voor sommige Europese agentschappen, tenminste in de gevallen waarin ze 
vergelijkbare instanties op het nationale niveau vervangen (bijvoorbeeld het Harmonisatiebureau voor de interne 
markt, dat verantwoordelijk is voor Europese merken) (zie ook European Commission (2009b)).
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bijdragen tot de economische, territoriale en sociale cohesie, en of ze innovatieve initiatieven 
bevorderen. 

Het concept van de Europese toegevoegde waarde is een argument om de lidstaten ervan te 
overtuigen dat uitgaven op Europees niveau niet bedoeld zijn voor het herverdelen van geld, 
maar voor het investeren in een sterk en concurrerend Europa. Op bepaalde gebieden zal de 
Europese toegevoegde waarde ertoe leiden dat er taken van het nationale niveau worden 
overgeheveld naar het Europese niveau, maar in ruil daarvoor kunnen de lidstaten hun uitgaven 
reduceren.

Daarom moeten alle drie de instellingen bij de onderhandelingen over het nieuwe MFK en over 
de nieuwe meerjarenprogramma's de nodige aandacht besteden aan dit nuttige concept. Dit zou 
er ten minste toe bijdragen dat de discussie niet langer uitsluitend gaat over het verhogen of 
verlagen van de totale begroting, maar verandert in een concretere en meer op de inhoud 
gebaseerde gedachtewisseling over hoe het geld uit de Europese begroting optimaal kan worden 
uitgegeven.
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