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1. Inledning

EU ger sina 500 miljoner medborgare möjlighet att bemöta 2000-talets utmaningar. Mot 
bakgrund av att det råder brist på resurser måste EU:s utgifter dock motiveras som en 
investering i framtiden. I detta sammanhang kan begreppet ”europeiskt mervärde” tillföra 
användbara kriterier.

Det kan vara värt att påminna om att EU:s utgifter, genom att skapa europeiskt mervärde, ska 
bidra till att effektivare uppnå de överenskomna politiska målen, vilket även kan minska 
behovet av parallella nationella utgifter.

Arbetsdokumentets syfte är att undersöka begreppet europeiskt mervärde: hur det för 
närvarande används, hur det genomförs i EU:s beslutsprocesser och dess politiska betydelse i 
ett skede då EU går över från Lissabonagendan till Europa 2020-strategin. 

2. Europeiskt mervärde, subsidiaritetsprincipens lillasyster

I sitt arbetsdokument av den 6 maj 2010 utforskar ordföranden i budgetutskottet idén om 
”frukter för Europa”, som skapas genom att ”tillämpa subsidiaritetsprincipen på 
finansområdet”. Den europeiska dimensionen kan ”maximera effektiviteten” i 
medlemsstaternas finanser och bidra till ”att minska de totala utgifterna. Det är för övrigt det 
som de stora industrikoncernerna gör: man ’poolar’ gemensamma tjänster för att utnyttja 
skalfördelar”.1

Europeiskt mervärde kan betraktas som en naturlig följd av den etablerade 
subsidiaritetsprincipen2 såsom den definieras i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen: 

3. Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller 
på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.

Därför bör EU:s budget användas för att finansiera åtgärder som medlemsstaterna och 
regionerna inte kan finansiera själva med bättre resultat. 

Med andra ord bör utgifter på EU-nivå kunna uppvisa europeiskt mervärde efter 
”subsidiaritetskontrollen”. 

Det är dock värt att erinra om slutsatserna från Europeiska konventets arbetsgrupp 1 om 
subsidiaritetsprincipen:

Arbetsgruppen ansåg att subsidiaritetsprincipen är en i huvudsak politisk princip, vars 
genomförande medger betydande handlingsfrihet för institutionerna (att bedöma om de 

                                               
1 Lamassoure, A., Arbetsdokument DT\815212 om finansieringen av EU 2020-agendan trots budgetkrisen.
2 Tarschys, D., The Enigma of European Added Value, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), 
2005.
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gemensamma målen kan förverkligas ”bättre” på EU-nivå eller på någon annan nivå), och 
därför bör kontrollen av att den följs vara av huvudsakligen politisk art och ske innan 
rättsakten i fråga träder i kraft.

Genom att Lissabonfördraget trädde i kraft har denna subsidiaritetskontroll förankrats i 
fördraget om Europeiska unionen (artikel 5 samt protokollet om de nationella parlamentens 
roll i Europeiska unionen).

Man skulle kunna göra gällande att även bedömningen av det europeiska mervärdet är av 
politisk art och att behovet av en ”betydande handlingsfrihet för institutionerna” är uppenbart 
även i detta sammanhang.

3. Begreppet europeiskt mervärde i förhållande till den fleråriga budgetramen 

Vid utarbetandet av den nuvarande fleråriga budgetramen 2007–2013 spelade begreppet 
europeiskt mervärde en framträdande roll. 

I sitt meddelande Bygga en gemensam framtid framhöll Europeiska kommissionen att det inte 
handlar ”om att omfördela resurser mellan medlemsstaterna. I stället handlar det om att ge 
den gemensamma politiken största möjliga verkan så att man kan få ut ännu mer av varje 
euro som används på EU-nivå”1.

Vid sitt möte den 16–17 december 2004 bekräftade Europeiska rådet att ”politik som godkänts 
i enlighet med fördraget skall överensstämma med subsidiaritets-, proportionalitets- och 
solidaritetsprinciperna. Den bör också tillföra ett mervärde”.2

I sin resolution om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 
betonade även Europaparlamentet att ”budgetplanen kan möjliggöra en balanserad utveckling 
av de ekonomiska resurser som anslås till unionen under förutsättning att de används till 
åtgärder som är tydliga för medborgarna, innehåller klart fastställda prioriteringar och som 
tillför ett verkligt europeiskt mervärde.3”

                                               
1 De val som ska göras i samband med nästa budgetplan handlar inte bara om pengar. Det handlar om ett 
politiskt vägval, som ska göras på grundval av en tydlig vision av vad EU vill åstadkomma. Dessa val kommer 
att avgöra om EU och dess medlemsstater i praktiken kan leva upp till folks förväntningar.
Detta innebär en ny fas för EU:s budget. Det handlar inte om att omfördela resurser mellan medlemsstaterna. I 
stället handlar det om att ge den gemensamma politiken största möjliga verkan så att man kan få ut ännu mer av 
varje euro som används på EU-nivå (KOM(2004)0101 slutlig).

2 Europeiska rådet bekräftade att den nya finansieringsramen, som man skall enas om i omfattande 
förhandlingar, bör ge de ekonomiska medel som behövs för att effektivt och rättvist bemöta framtida utmaningar, 
även sådana som har sin grund i skillnader i utvecklingsnivå i den utvidgade unionen. Politik som godkänts i 
enlighet med fördraget skall överensstämma med subsidiaritets-, proportionalitets- och solidaritetsprinciperna. 
Den bör också ge mervärde. Utgifterna för enskilda politikområden måste ses i samband med den totala nivån 
på utgifterna, och de utgifterna måste ses i samband med den övergripande förhandlingen, även frågan om egna 
medel. Europeiska rådet, ordförandeskapets slutsatser – Bryssel, den 16–17 december 2004.

3 7. Europaparlamentet är övertygat om att budgetplanen kan möjliggöra en balanserad utveckling av de 
ekonomiska resurser som anslås till unionen under förutsättning att
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Nyligen förklarade Europaparlamentet att det är ”övertygat om att EU:s utgifter bör inriktas 
på politikområden med tydligt europeiskt mervärde, helt i linje med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Parlamentet påminner om att detta mervärde, inte minst i 
kristider, vilar på den grundläggande principen om solidaritet mellan europeiska folk”.1

Enligt kommissionens ordförande José Manuel Barroso tillför EU verkligt mervärde. Man 
måste dock satsa på områden där man får ut mest.2 Kommissionen föreslår att EU:s utgifter 
ska ha klarat mervärdestestet när de uppfyller tre villkor:

– Politisk betydelse (utgifterna är inriktade på unionens huvudmål).

– Subsidiaritet (transnationella eller gränsöverskridande åtgärder, stordriftsfördelar).
– Proportionalitet (bedömning av genomförandets effektivitet).

                                                                                                                                                  
- de används till åtgärder som är tydliga för medborgarna, innehåller klart fastställda 

prioriteringar och som tillför ett verkligt europeiskt mervärde,
- de optimerar koncentrationen och komplementariteten med åtgärder på nationell, regional och 

lokal nivå, så att skattebetalarnas börda begränsas så mycket som möjligt,
- de används i enlighet med bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning och fokuserar på 

effektivitet. Europaparlamentet noterar att utgifter på europeisk nivå kan medföra besparingar 
på nationell nivå, i synnerhet för att de möjliggör stordriftsfördelar eller kan ge upphov till 
inkomster på nationell nivå.

Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2005 om politiska utmaningar och budgetmedel i ett 
utvidgat EU 2007–2013.

1 Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2009 om halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013 
(2008/2055(INI)).

2 José Manuel Barroso: Debatt om tillståndet i unionen. Europaparlamentet, 7.9.2010.
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Källa: Europeiska kommissionen

Dessutom bör det betonas att europeiskt mervärde inte endast skapas genom användning av 
EU-medel, utan även genom samordning av nationella strategier och EU-lagstiftning (vilket 
reglerna om den inre marknaden eller de gemensamma reglerna för euron är ett exempel på).

Källa: Europeiska kommissionen

4. Europeiskt mervärde i kommissionens meddelande om översyn av EU:s budget 

I linje med nämnda principer betonas i kommissionens meddelande om översyn av EU:s 
budget att europeiskt mervärde ”inte kan reduceras till en fråga ’för balansräkningen’, utan 
att det utgör ett ”viktigt test” för att utröna om finansiering på EU-nivå ger ”EU-medborgarna 
mer valuta för pengarna än finansiering på nationell nivå”. Genom att resurser används 
gemensamt, vilket ger stordriftsfördelar, kan EU finansiera ”åtgärder som medlemsstaterna 
och regionerna inte kan finansiera själva, eller användas där den kan garantera ett bättre 
resultat”. 

Med omkring 1 procent av EU:s BNP är EU:s budget relativt liten jämfört med de totala 
offentliga utgifterna i EU, som ”uppgår till 45–50 procent av BNP i genomsnitt”. Den kan 
dock ”fylla luckor som dynamiken i utformningen av den nationella politiken skapat” och 
öppna dörren ”för ett utnyttjande av ett mycket bredare spektrum av offentliga och privata 
resurser än vad som står till buds enbart på nationell nivå”.

”I tider av allvarliga och långvariga budgetåtstramningar bör samordning mellan 
EU-budgeten och de nationella budgetarna ses som avgörande för att den ekonomiska 
styrningen, insynen och effektiviteten i de offentliga utgifterna ska kunna förbättras.”
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5. Europeiskt mervärde som operativt instrument för förvaltning och genomförande

I budgetförordningen föreskrivs att kommissionens avdelningar ska bedöma ”det mervärde 
som en insats från gemenskapens sida tillför” inom ramen för en förhandsutvärdering som 
förberedelse för förslag till nya eller förnyade åtgärder från gemenskapens sida1. 

Vid konsekvensbedömningar utvärderar kommissionens avdelningar den planerade åtgärdens 
effektivitet, bland annat genom att undersöka om åtgärden 

 är inriktad på externa effekter som överskrider nationella gränser, 
 kan utföras till lägre kostnad från gemenskapens sida, 
 kännetecknas av gemensamma preferenser och låga samordningskostnader,
 påverkar andra politikområden (tvärpolitiska ömsesidiga beroenden).2

I de årliga verksamhetsförklaringarna för driftsutgifter, vilka i form av arbetsdokument 
åtföljer budgetförslaget, beskriver dessutom kommissionen verksamhetens mervärde för EU 
för varje kapitel av kommissionens utgifter. Vid första anblicken tycks metoderna för att 
bedöma det europeiska mervärdet variera betydligt mellan olika politikområden. 

Enligt beskrivningen är t.ex. mervärdet av EU:s energipolitik att den bidrar till målen att öka 
tryggheten i energiförsörjningen, gradvis upprätta en inre marknad för energi, bidra till hållbar 
utveckling genom en rationell användning av energiresurserna samt utveckling och anslutning 
av förnybara energikällor, öka energinätens sammanlänkning och harmonisera förvaltningen 
av det europeiska elnätet. Inom ramen för TEN-energi fyller Europeiska gemenskapen 
funktionen som katalysator för medlemsstaternas samt el- och gasföretagens insatser. 

Utöver de allmänna kraven på förhandsutvärdering krävs det inom flera av EU:s 
politikområden bevis på europeiskt mervärde vid valet av projekt.

Forskning: Sedan femte ramprogrammet ingår begreppet europeiskt mervärde i 
ramprogrammet för forskning. Det utgör ett bindande kriterium för valet av projekt (och i 
mindre utsträckning för utformningen av forskningsprogram). Det råder allmän enighet om att 
EU-finansierad forskning har ett stort mervärde genom att den uppmuntrar forskare att 
samarbeta över de nationella gränserna och utbyta kompletterande kompetens och kunskap, 
främjar konkurrens inom forskningen, vilket leder till högre kvalitet, och genom att den 
möjliggör projekt som på grund av sin komplexitet och omfattning inte är möjliga att 
genomföra på nationell nivå3.

                                               
1 Genomförandebestämmelser för budgetförordningen (kommissionens förordning (EG, 
Euratom) nr 2342/2002), artikel 21; GD Budget, Evaluating EU activities. A practical guide for the Commission 
services, 2004. 
2 Presentation av G. J. Koopman vid särskilda utskottets sammanträde den 23 september 2010.

3 Cipriani, G., Rethinking the EU budget, Centre for European Policy Studies, 2007.
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Övervakningen och utvärderingen av europeiskt mervärde på ett kvantitativt sätt för bestämda 
program och projekt anses dock av sakkunniga vara en omöjlig uppgift1.
Kultur/kommunikation: Det europeiska mervärdet ska beskrivas av sökande till program 
som ”Ett Europa för medborgarna”. Samtidigt som det finns ett brett samförstånd om att 
kultur- och utbildningsrelaterade utbytesprogram inom t.ex. livslångt lärande har ett stort 
mervärde genom att de ökar medborgarnas rörlighet och bidrar till en ”europeisk identitet”, 
tycks en kvantitativ bedömning av det europeiska mervärdet vara ganska problematisk. 

6. EU är inget nollsummespel

Europeiskt mervärde är svårt att definiera och sällan möjligt att kvantifiera. Det finns dock 
samförstånd om att EU-åtgärder har mervärde: den europeiska integrationen är inget 
nollsummespel.2

Fred på kontinenten och andra uppenbara fördelar av europeisk integration är svåra att värdera 
i monetära termer. Trots detta utgör de obestridligen en del av det europeiska mervärdet. 

I vissa undersökningar har man försökt beräkna fördelarna med europeisk integration. I en 
analys av de ekonomiska fördelarna med den inre marknaden blev t.ex. slutsatsen att ”den 
utvidgade inre marknaden (inbegripet en liberalisering av nätverksindustrierna) är en viktig 
källa till tillväxt och arbetstillfällen. Som ett resultat av framstegen under perioden 1992–
2006 med att utvidga den inre marknaden till 25 medlemsstater har BNP och sysselsättningen 
ökat betydligt. De uppskattade ’vinsterna’ från den inre marknaden uppgick 2006 till 
2,2 procent av EU:s BNP (eller 223 miljarder euro) och 1,4 procent av den totala 
sysselsättningen (eller 2,75 miljoner arbetstillfällen)”.3

I en annan undersökning, som beställdes av Europaparlamentet, granskas de ekonomiska 
effekterna av sammanhållningspolitiken, både i länder som är nettomottagare och 
nettobetalare4. När det gäller länder som är nettomottagare drar författarna slutsatsen att den 
samlade BNP-ökning som kan hänföras till sammanhållningsutgifterna och deras 
spridningseffekter sammanlagt uppgår till i genomsnitt 275 procent av den ursprungliga 
investeringen (ökningen sträcker sig från 190 till 400 procent beroende på medlemsstat). 

                                               
1 Yellow Window Management Consultants, Identifying the constituent elements of the European Added Value 
(EAV) of the EU RTD programmes: conceptual analysis based on practical experience, undersökning beställd av 
GD Forskning, Europeiska kommissionen, 2000.

2  I samband med förhandlingarna om budgeten för 2011 har kommissionen meddelat att den ska utarbeta en 
övergripande rapport om kostnaderna för bristande europeisk integration för medlemsstaterna och de nationella 
budgetarna, vilken när så är möjligt ska omfatta en utvärdering per sektor samt att den ska starta ett pilotprojekt 
om det europeiska mervärdet och synergieffekterna mellan EU och nationella budgetar på områden som yttre 
åtgärder, forskning och utvecklingspolitik.

3 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, GD Ekonomi och finans, Steps towards a deeper economic 
integration: The internal market in the 21st century – A contribution to the Single Market Review, 2007.

4  Medlemsstaternas ekonomiska utbyte av utgifterna för sammanhållningspolitiken, Utredningsavdelning B, 
2009.    
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Även för givarländerna märks en positiv ekonomisk effekt genom ökad efterfrågan på import 
när flera på varandra följande fleråriga program analyseras tillsammans.1

Det nyligen gjorda åtagandet att inrätta en europeisk avdelning för yttre åtgärder samt ge EU:s 
yttre åtgärder större politisk och ekonomisk vikt kan och bör även leda till påtagliga 
besparingar, eftersom många av de nuvarande diplomattjänsterna som representerar de 
27 medlemsstaterna kommer att ersättas.2

Man skulle kunna göra gällande att europeiskt mervärde inte är det enda instrumentet för 
politiska beslut. När man väljer mellan olika politikområden som konkurrerar om knappa 
resurser kan ensidig inriktning på europeiskt mervärde leda till att man jämför äpplen med 
päron. 

Även om kvantitativa bedömningar är problematiska är dock ändå begreppet europeiskt 
mervärde värdefullt för att berättiga beslut. Dessutom kan begreppet användas, åtminstone 
kvalitativt, för att fastställa de bästa instrumenten för ett visst mål, när väl det grundläggande 
politiska valet är gjort, eller som ett styrningsverktyg för att jämföra olika alternativ inom ett 
visst politikområde.

Å andra sidan står det också klart att tolkningen av europeiskt mervärde är en verkligt politisk 
process. Precis som det hör till politiken att fastställa mål kan bedömningen av europeiskt 
mervärde leda till olika politiska slutsatser, trots att samma instrument används. 

7. Slutsats

Begreppet ”europeiskt mervärde” kan vara ett användbart verktyg för att berättiga politiska 
beslut, bedöma bestämda politikområden och utvärdera projekt inom dessa politikområden. 

För att uppnå detta behövs både en ekonomisk och en politisk bedömning: 
Ekonomerna kommer att inrikta sig på att beräkna stordriftsfördelar, analysera 
kostnadsminskningen jämfört med åtgärder på medlemsstaternas nivå, undersöka om 
gränsöverskridande externa effekter hanteras eller om krav på kritisk massa uppfylls samt 
bedöma den potentiella katalysatoreffekten som kan leda till ytterligare investeringar från 
tredje part. 

                                               

1 På liknande sätt drog Europeiska kommissionen nyligen slutsatsen att den positiva effekten för länder som var 
nettomottagare av ekonomiskt stöd från strukturfonderna uppvägde den negativa effekten för länder som 
huvudsakligen stod för dessa medel. Dessutom tenderar den positiva nettoeffekten på BNP att öka i takt med att 
de fördröjda effekterna som ökar produktionspotentialen i mottagarländerna blir synliga. Det beräknas att BNP 
i EU25 kommer att vara 2,4 procent högre 2015 tack vare stödet under perioden 2000–2006 och fyra procent 
högre 2020. Slutsatsen blir enligt Questmodellen därför att sammanhållningspolitiken under programperioden 
2000–2006 sannolikt bidrar med 0,2 procent per år till den genomsnittliga BNP-tillväxten i EU25 mellan 2000 
och 2020 (dvs. ökar den genomsnittliga tillväxttakten på omkring två procent om året med tio procent).
Europeiska kommissionen (2010), Översyn av EU:s budget, teknisk bilaga

2 Det samma kan gälla vissa av de europeiska byråerna, åtminstone då de faktiskt ersätter liknande nationella 
organ (t.ex. Kontoret för harmonisering i den inre marknaden, som är ansvarigt för europeiska varumärken) (se 
Europeiska kommissionen (2009b)).
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Samtidigt bör man politiskt utvärdera om den planerade åtgärden eller strategin bidrar till 
gemensamma europeiska mål och stärkt europeisk integration och samarbete, om den skapar 
kollektiva nyttigheter för EU eller för EU närmare dess medborgare genom att väsentliga 
delar av deras liv berörs, om den gör det möjligt för aktörer i hela Europa att vara delaktiga 
eller leder till kapacitetsuppbyggnad vid institutionerna, om den bidrar till ekonomisk, 
territoriell eller social sammanhållning och ytterligare stimulerar innovativa initiativ. 

Begreppet europeiskt mervärde kan bidra till att övertyga medlemsstaterna om att EU:s 
utgifter inte handlar om att omfördela pengar, utan om att investera i en stark och 
konkurrenskraftig union. På områden där det europeiska mervärdet leder till att EU tar över 
ansvaret från medlemsstaterna kan medlemsstaterna i sin tur spara pengar.

Alla tre institutionerna bör därför ta stor hänsyn till detta användbara begrepp vid 
förhandlingarna om den nya fleråriga budgetramen samt de nya fleråriga programmen. Detta 
kan, åtminstone i viss mån, leda bort diskussionen från att endast handla om ökning eller 
minskning av totalbudgeten, i riktning mot en mer praktisk och innehållsinriktad diskussion 
om hur EU:s budget bäst kan användas.
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