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1. Introducere

Europa oferă celor 500 de milioane de cetățeni ai săi șansa de a răspunde provocărilor 
secolului XXI. Totuși, pe fondul resurselor limitate, cheltuielile europene trebuie să fie 
justificate ca fiind o investiție în viitor. În acest context, conceptul de valoare adăugată 
europeană poate oferi un set util de criterii.

Merită reamintit faptul că, prin crearea unei valori adăugate europene, cheltuielile UE se 
presupune că vor contribui la realizarea mai eficientă a obiectivelor de politică stabilite, ceea 
ce ar putea reduce totodată necesitatea cheltuielilor naționale paralele.

Scopul prezentului document de lucru este să examineze conceptul de valoare adăugată 
europeană sub aspectul utilizării sale curente, al operabilității sale în procesele decizionale 
europene și al semanticii sale politice într-un moment în care Europa trece de la Agenda de 
la Lisabona la UE 2020. 

2. Valoarea adăugată europeană, sora cea mică a principiului subsidiarității

În documentul său de lucru din 6 mai 2010, președintele Comisiei pentru bugete analizează 
ideea unui „dividend european”, care se aplică prin „aplicarea principiului subsidiarității în 
chestiuni financiare.” Dimensiunea europeană poate „să maximizeze eficiența finanțelor 
[statelor membre]” și să contribuie la „reducerea cheltuielilor totale. Aceasta este exact 
strategia marilor grupuri industriale: serviciile comune sunt centralizate, pentru a profita de 
economiile de scară.”1

De fapt, valoarea adăugată europeană poate fi considerată „corolarul principiului instituit al 
subsidiarității”2, astfel cum este definit acesta la articolul 5 TUE: 

3. În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 
regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii.

Drept urmare, bugetul UE ar trebui folosit pentru a finanța acțiuni pe care statele membre și 
regiunile nu le pot finanța singure cu rezultate mai bune. 

Cu alte cuvinte, cheltuielile de la nivelul UE ar trebui să poată dovedi valoarea adăugată 
europeană a acestora, în urma „verificării subsidiarității”. 

Cu toate acestea, merită reamintite concluziile Grupului de lucru nr. 1 al Convenției Europene 
cu privire la principiul subsidiarității:

Grupul a considerat că, întrucât principiul subsidiarității este un principiu cu caracter 
esențialmente politic, a cărui aplicare implică o marjă de apreciere considerabilă pentru 

                                               
1 A. Lamassoure: Document de lucru DT\815212 privind finanțarea Agendei 2020 în ciuda crizei bugetare.
2 D. Tarschys: Enigma valorii adăugate europene (SIEPS 2005).
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instituții (analizând dacă obiectivele ar putea fi „mai bine” îndeplinite la nivel european sau 
la alt nivel), monitorizarea respectării principiului ar trebui să aibă un caracter 
esențialmente politic și să aibă loc înaintea intrării în vigoare a actului în cauză.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, această verificare a subsidiarității a 
fost inclusă în TUE (articolul 5, precum și Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor 
naționale din Uniunea Europeană).

Se poate afirma că evaluarea valorii adăugate europene are și un caracter politic și că 
necesitatea unei „marje de apreciere considerabile pentru instituții” este, de asemenea, 
evidentă în acest context.

3. Conceptul de valoare adăugată europeană în contextul actualului cadru financiar 
multianual (CFM)

În cursul pregătirii actualului CFM 2007-2013, conceptul de valoare adăugată a jucat un rol 
proeminent. 

În Comunicarea sa intitulată „Construirea viitorului nostru comun”, Comisia Europeană a 
insistat asupra faptului că „nu este vorba de redistribuirea resurselor între statele membre.
Este vorba de maximizarea impactului politicilor noastre comune astfel încât să creștem și 
mai mult valoarea adăugată a fiecărui euro cheltuit la nivel european”1.

În reuniunea sa din 16/17 decembrie 2004, Consiliul European a confirmat că „(…) politicile 
convenite în conformitate cu Tratatul trebuie să fie conforme cu principiile subsidiarității, 
proporționalității și solidarității. Ele trebuie, de asemenea, să ofere valoare adăugată (….).2

În rezoluția sa privind provocările politice și mijloacele bugetare ale Uniunii extinse 2007-
2013, Parlamentul European a subliniat la rândul său că „perspectivele financiare pot permite 
o dezvoltare echilibrată a resurselor financiare alocate Uniunii, cu condiția ca acestea să fie 
destinate unor acțiuni care aduc o valoare adăugată europeană reală, să definească clar 

                                               
1 Opțiunile care implică viitoarele perspective financiare nu se limitează la bani. Este o chestiune care ține de 
direcția politică, ce trebuie definită pe baza unei viziuni clare a obiectivelor noastre. Aceste opțiuni vor 
determina dacă Uniunea Europeană și statele membre vor fi sau nu în măsură să răspundă așteptărilor 
cetățenilor europeni.
Se anunță, astfel, o nouă fază pentru bugetul Uniunii. Nu este vorba de redistribuirea resurselor între statele 
membre. Este vorba de maximizarea impactului politicilor noastre comune astfel încât să creștem și mai mult 
valoarea adăugată a fiecărui euro cheltuit la nivel european (COM(2004) 101 final).

2 Consiliul European a confirmat că noul cadru financiar, care urmează să fie convenit în cadrul unor negocieri 
ample, ar trebui să ofere mijloacele financiare necesare unei abordări eficiente și echitabile a viitoarelor 
provocări, inclusiv a celor care rezultă din diferențele între nivelurile de dezvoltare din Uniunea lărgită. 
Politicile convenite în conformitate cu Tratatul trebuie să fie conforme cu principiile subsidiarității,
proporționalității și solidarității. Ele trebuie, de asemenea, să ofere valoare adăugată. Cheltuielile destinate 
diferitelor domenii politice trebuie văzute în contextul cheltuielilor generale, iar acestea din urmă trebuie văzute 
în contextul negocierii globale, care include chestiunea resurselor proprii. Consiliul European, concluziile 
Președinției - Bruxelles, 16/17 decembrie 2004.



PE454.599v01-00 4/12 DT\851772RO.doc

RO

prioritățile și să aibă o vizibilitate reală pentru cetățeni (…).1”

Mai recent, Parlamentul European declară că este „convins că UE ar trebui să-și concentreze 
cheltuielile pe politici cu o valoare adăugată clară la nivel european, respectând pe deplin 
principiile subsidiarității, proporționalității și solidarității; reamintește că, în contextul crizei, 
această valoare adăugată se bazează, în mare măsură, pe principiul fundamental al 
solidarității între popoarele Europei”.2

Potrivit afirmațiilor Președintelui Barroso, „Europa oferă o reală valoare adăugată”, dar 
„trebuie să ne cheltuim banii în acele domenii în care rentabilitatea investiției noastre este cea 
mai mare”3. Comisia propune ca cheltuielile UE să „treacă testul valorii adăugate”, atunci 
când acestea îndeplinesc cele trei condiții:

- relevanța politicilor (cheltuielile sunt destinate obiectivelor-cheie ale Uniunii)

- subsidiaritatea (acțiuni transnaționale sau transfrontaliere, economii de scară)
- proporționalitatea (evaluarea eficienței și eficacității rezultatelor obținute)

                                               
1 7. Este convins că perspectivele financiare pot permite o dezvoltare echilibrată a resurselor financiare alocate 

Uniunii, cu condiția ca aceste resurse:
- să fie destinate unor acțiuni care aduc o valoare adăugată europeană reală, să definească clar 

prioritățile și să aibă o vizibilitate reală pentru cetățeni,
- să optimizeze concentrarea ș i  complementaritatea cu acțiuni derulate la nivel național, 

regional și local, astfel încât sarcina suportată de contribuabili să fie limitată cât mai mult 
posibil,

- să fie cheltuite conform regulilor bunei gestiuni financiare, cu accent pe eficiență și 
eficacitate; remarcă faptul că cheltuielile efectuate la nivel european pot determina economii 
la nivel național, în special datorită faptului că pot crea economii de scară sau pot genera 
venituri la nivel național;

Rezoluția din 8 iunie 2005 a Parlamentului European privind provocările politice și resursele bugetare 
ale Uniunii extinse în perioada 2007-2013.

2 Rezoluția din 25 martie 2009 a Parlamentului European referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a 
cadrului financiar 2007-2013 (2008/2055(INI)).
3 José Manuel Barroso: Dezbatere cu privire la Situația Uniunii. Parlamentul European, 7.9.2010.
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În plus, ar trebui subliniat faptul că valoarea adăugată europeană poate fi generată nu numai 
prin cheltuirea fondurilor europene, ci și prin coordonarea politicilor naționale și aplicarea 
legislației europene (aspect demonstrat, de pildă, prin reglementările pieței interne sau 
normele comune care guvernează moneda euro).

Sursa: Comisia Europeană

4. Comunicarea Comisiei privind revizuirea bugetului - valoarea adăugată europeană

Conform principiilor enunțate mai sus, Comunicarea Comisiei privind revizuirea bugetului 
UE subliniază că valoarea adăugată europeană „nu poate fi redusă la un bilanț”, dar constituie 
un „test esențial” pentru a afla „dacă cheltuielile la nivelul UE sunt mai avantajoase pentru 
cetățeni decât cheltuielile la nivel național.” Prin punerea în comun a resurselor, oferind 
economii de scară, UE poate finanța „acțiuni pe care nu le pot finanța statele membre și 
regiunile sau atunci când aceasta poate asigura obținerea de rezultate mai bune.”

Cu aproximativ 1 % din PIB-ul UE, bugetul UE este „relativ mic (față de o medie a 
cheltuielilor publice globale cuprinsă între 45 și 50 % în UE)”. Cu toate acestea, poate 
„completa lacunele lăsate de dinamica elaborării politicilor naționale” și poate „oferi 
oportunitatea mobilizării unei game mult mai largi de resurse publice și private decât cea 
disponibilă doar la nivel național.” 

Astfel, „în perioade de constrângeri bugetare severe și pe termen lung, coordonarea dintre 
bugetul UE și bugetele naționale ar trebui să fie considerată drept crucială, pentru 
îmbunătățirea guvernanței economice, a transparenței și a eficienței cheltuielilor publice.”
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5. Valoarea adăugată europeană ca instrument operațional în procesul de gestionare și 
implementare

Regulamentul financiar impune serviciilor Comisiei să evalueze „valoarea adăugată a 
implicării Comunității” în cadrul unei evaluări ex-ante pentru pregătirea propunerilor vizând 
acțiuni comunitare noi sau reînnoite1.

În procesul evaluărilor de impact, serviciile Comisiei evaluează eficiența economică a unei 
acțiuni planificate, între altele, printr-o analiză care să ateste dacă acțiunea:

 abordează externalitățile care depășesc granițele naționale
 poate fi realizată cu costuri mai mici prin intervenția Comunității
 se caracterizează prin preferințe comune și costuri de coordonare reduse
 are un impact asupra altor domenii politice sectoriale (interdependențe 

transsectoriale).2

În plus, în „Fișele de activitate privind cheltuielile operaționale”, emise anual ca document de 
lucru împreună cu proiectul de buget (PB), Comisia descrie „valoarea adăugată europeană a 
activității” pentru fiecare capitol al cheltuielilor Comisiei. La prima vedere, metodologia de 
evaluare a valorii adăugate europene pare să varieze semnificativ de la un domeniu de politică 
la altul. 

De exemplu, valoarea adăugată a politicii energetice europene este descrisă ca având o 
contribuție la îndeplinirea obiectivelor de creștere a „securității aprovizionării cu energie”, de 
„realizare treptată a pieței interne a energiei”, de „dezvoltare durabilă printr-o utilizare 
rațională a resurselor, precum și prin dezvoltarea și conectarea surselor de energie 
regenerabile”, de creștere a capacității de interconectare a rețelelor energetice și de 
armonizare a gestionării rețelei europene de electricitate… În contextul programului „TEN-
Energie, Comunitatea Europeană joacă un rol de catalizator al eforturilor depuse de statele 
membre și de companiile de electricitate și gaze”. 

Dincolo de cerințele generale ale evaluării ex-ante, mai multe politici ale UE necesită dovada 
valorii adăugate europene în contextul selecției proiectelor:

Cercetare: Odată cu PC5, conceptul de valoare adăugată europeană face parte din programul-
cadru legislativ pentru cercetare. Aceasta constituie un criteriu obligatoriu pentru selecția 
proiectelor (și, într-o mai mică măsură, pentru formularea programelor de cercetare). În 
general, se consideră că cercetarea finanțată de UE are o „înaltă valoare adăugată prin 
încurajarea cercetătorilor să coopereze dincolo de frontierele naționale și să împărtășească 
aptitudini și cunoștințe complementare”, că „promovează concurența în cercetare, conducând 
la o înaltă calitate și excelență”, și că „face posibile proiecte care, având în vedere 
complexitatea și dimensiunea acestora, depășesc posibilitățile de la nivel național”3.
În schimb, atunci când vine vorba de monitorizarea și evaluarea valorii adăugate europene sub 
aspect cantitativ pentru anumite programe și proiecte specifice, experții vorbesc despre o 

                                               
1 Normele de punere în aplicare a Regulamentului financiar [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al 
Comisiei], articolul 21; DG BUDG (2004): Evaluarea activităților UE: Ghid practic pentru serviciile Comisiei. 
2 Prezentare realizată de GJ Koopman în cadrul reuniunii Comisiei SURE din 23 septembrie 2010.
3 G. Cipriani: Regândirea bugetului UE. CEPS (2007).
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„misiune imposibilă”1.
Cultură/Comunicare: Candidații la programe precum „Europa pentru cetățeni” trebuie să 
descrie valoarea adăugată europeană. Deși există un larg consens că programele culturale și 
de schimb educațional cum ar fi „Programul de învățare pe tot parcursul vieții” au o puternică 
valoare adăugată prin faptul că sporesc mobilitatea cetățenilor și contribuie la crearea unei 
„identități europene”, se pare că o evaluare cantitativă a valorii adăugate europene este destul 
de problematică. 

6. Europa nu este un joc cu sumă nulă

Valoarea adăugată europeană este greu de definit și rareori cuantificabilă. Cu toate acestea, 
este larg recunoscut faptul că acțiunea europeană are valoare adăugată: Integrarea europeană 
nu este un joc cu sumă nulă2.

Menținerea păcii pe continentul nostru și alte avantaje evidente ale integrării europene sunt 
dificil de evaluat în termeni monetari. Pe de altă parte, acestea pot fi considerate elemente 
incontestabile ale valorii adăugate europene. 

Unele studii au încercat să calculeze beneficiile integrării europene. De exemplu, o analiză a 
beneficiilor economice ale pieței interne a ajuns la concluzia că „piața internă extinsă 
(inclusiv liberalizarea industriilor de rețea) este o importantă sursă de creștere și locuri de 
muncă. Ca urmare a progreselor înregistrate în perioada 1992-2006 în ceea ce privește 
realizarea unei piețe interne lărgite care să cuprindă cele 25 de state membre, PIB-ul și 
nivelul de ocupare a forței de muncă au crescut considerabil. „Câștigurile” estimate datorate 
pieței interne în 2006 se ridică la 2,2 % din PIB-ul UE (sau 223 de miliarde de euro) și 
1,4 % din totalul forței de muncă (sau 2,75 milioane de locuri de muncă).”3

Un alt studiu, comandat de Parlamentul European, examinează efectele economice ale 
politicii de coeziune, atât asupra țărilor beneficiare nete cât și asupra țărilor donatoare nete4. 
Pentru statele beneficiare nete, autorii au ajuns la concluzia că creșterea cumulată a PIB-ului, 
care poate fi atribuită cheltuielilor privind coeziunea și beneficiilor secundare ale acestora, se 
va adăuga unei valori medii de 275 % din investițiile inițiale (care variază de la 190 % la 
400 %, în funcție de diferitele state membre). Chiar și pentru statele donatoare, atunci când 
programele multianuale succesive sunt analizate împreună, se poate constata un impact 
economic pozitiv datorită cererii crescute a importurilor5.

                                               
1 Yellow Window Management Consultants (2000): Identificarea elementelor constitutive ale valorii adăugate 
europene (VAE) a programelor UE de CDT: Analiză conceptuală bazată pe experiențe practice. Studiu comandat 
de DG Cercetare, Comisia Europeană.
2 În contextul negocierilor cu privire la bugetul anual 2011, Comisia a anunțat „pregătirea unui amplu raport cu 
privire la „Costul non-Europei pentru statele membre și bugetele naționale, inclusiv, ori de câte ori va fi posibil 
acest lucru, o evaluare pe sectoare”, precum și un „proiect pilot referitor la valoarea adăugată europeană și 
sinergiile între bugetul UE și bugetele naționale în domenii precum acțiunea externă sau politica de cercetare și 
dezvoltare.”
3 Document de lucru al serviciilor Comisiei, DG ECFIN (2007): Pași spre o integrare economică mai profundă: 
piața internă în secolul XXI. O Contribuție la revizuirea pieței unice.
4 Profitul economic al cheltuielilor privind coeziunea pentru statele membre (Departamentul tematic B, 2009).
5 În mod similar, Comisia Europeană a concluzionat recent că „efectul pozitiv asupra țărilor care au fost 
beneficiare nete ale ajutorului financiar din fondurile structurale a compensat efectul negativ asupra țărilor 
responsabile, în principal, pentru obținerea de finanțări. (...) Mai mult, efectul pozitiv net asupra PIB-ului tinde 
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Recentul angajament de a institui un Serviciu european pentru acțiune externă, pe lângă faptul 
de a spori importanța politică și economică a politicilor externe europene, ar putea și ar trebui, 
de asemenea, să genereze economii reale, palpabile, deoarece multe dintre actualele servicii 
diplomatice care reprezintă cele 27 de state membre vor fi înlocuite1.

Se poate afirma că VAE nu este singurul instrument necesar pentru a face alegeri de strategie 
politică. Atunci când se decide asupra diferitelor politici care concurează pentru resurse 
limitate, o concentrare exclusivă asupra VAE poate duce la situația de a „compara merele cu 
perele”. 

Totuși, chiar dacă evaluările cantitative rămân problematice, conceptul de VAE este valoros 
pentru justificarea alegerilor făcute. În plus, acesta poate fi folosit, cel puțin pe o bază 
calitativă, atunci când este vorba de definirea instrumentelor optime pentru un obiectiv dat, de 
îndată ce alegerea strategiei politice a fost făcută, sau ca instrument de gestionare utilizat la 
compararea alternativelor în cadrul unei politici date.

Pe de altă parte, este totodată evident că interpretarea valorii adăugate europene este un proces 
politic autentic. Așa cum stabilirea obiectivelor și țintelor europene intră sub primatul 
politicii, evaluarea valorii adăugate europene poate ajunge la diferite concluzii politice, cu 
toate că folosește același set de instrumente. 

7. Concluzie

Conceptul de valoare adăugată europeană poate fi considerat un instrument valoros pentru 
justificarea opțiunilor politice, pentru evaluarea anumitor domenii de politică și pentru 
evaluarea proiectelor derulate în cadrul acestor domenii de politică. 

Pentru a realiza acest lucru, va fi necesară o evaluare atât în plan economic, cât și politic:
Economiștii vor încerca să calculeze economiile de scară, să analizeze reducerea costurilor 
comparativ cu acțiunea la nivel de stat membru, să examineze dacă externalitățile 
transfrontaliere sunt sau nu abordate sau dacă cerințele în materie de masă critică sunt 
îndeplinite, precum și să evalueze potențiala acțiune catalizatoare pentru investiții 
suplimentare din partea terților. 

În același timp, evaluarea politică va trebui să examineze dacă acțiunea sau politica 
planificată va contribui la realizarea obiectivelor europene comune și va consolida integrarea 
și cooperarea europeană, dacă va crea bunuri publice europene sau va transforma UE într-o 
entitate mai tangibilă pentru cetățenii săi prin abordarea elementelor esențiale ale vieții lor, 

                                                                                                                                                  
să crească în timp, pe măsură ce efectele întârziate asupra creșterii potențialului productiv în țările beneficiare 
persistă. Până în 2015, se estimează că PIB-ul în UE25 va crește cu 2, %, ca o consecință a sprijinului oferit 
pentru perioada 2000-2006, iar în 2020 va fi cu 4 % mai mare. Drept urmare, conform modelului QUEST, 
politica de coeziune derulată în perioada de programare 2000-2006 este de natură să aducă un plus de 0,2 % pe 
an creșterii PIB-ului mediu în UE25, între 2000 și 2020 (cu alte cuvinte, sporind efectiv cu 10 % rata medie de 
creștere de circa 2 % pe an).” Comisia Europeană (2010): Revizuirea bugetului. Anexă tehnică.
1 Același lucru este posibil în cazul unor agenții europene, cel puțin în situațiile în care acestea înlocuiesc efectiv 
organe similare de la nivel național [de exemplu, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, responsabil 
cu mărcile europene) (a se vedea Comisia Europeană (2009b)].
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dacă asigură o implicare eficientă a actorilor din întreaga Europă sau dacă face posibilă 
construirea de capacități instituționale, dacă sprijină coeziunea economică, teritorială sau 
socială și stimulează alte inițiative inovatoare. 

Conceptul de valoare adăugată europeană este un argument adresat statelor membre, potrivit 
căruia cheltuielile europene nu înseamnă redistribuirea de fonduri, ci investirea lor într-o 
Europă puternică și competitivă. În domenii în care valoarea adăugată europeană generează 
un transfer de responsabilități de la nivel național la nivel comunitar, statele membre sunt, la 
rândul lor, în măsură să reducă din costuri.

De aceea, toate cele trei instituții ar trebui să acorde o importanță considerabilă acestui 
concept util în negocierea noului CFM, precum și a noilor programe multianuale. Acest fapt 
va permite - fie și într-o mică măsură - direcționarea discuției dinspre un simplu argument 
referitor la majorarea sau reducerea bugetului global înspre un schimb de vederi mai practic și 
mai bazat pe conținut, care să vizeze modalitatea prin care bugetul european poate fi investit 
în mod optim.
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