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Обсъждането на предстоящите финансови перспективи (2014–2020 г.) идва в особено 
важен момент. Европа е изправена пред огромни икономически затруднения. ЕС 
демонстрира ограничени възможности за справяне с икономическата рецесия. Поради 
липсата на гъвкавост в своите финанси ЕС не успя да реагира адекватно на 
променящите се обстоятелства. Освен всичко това, наличните фондове все още се 
усвояват в съответствие с европейските приоритети от 2005 г., когато бяха определени 
настоящите финансови перспективи. 

Светът обаче се е променил значително от 2005 г. насам, най-вече по отношение на 
околната среда. Изправена пред недостига на ресурси и по-строгото законодателство в 
областта на околната среда, промишлеността се насочва към по-устойчиви 
производствени процеси и търси начини да използва по-малко ресурси и да намали 
емисиите на парникови газове. Инвестирането в зелени технологии се увеличава бързо 
по целия свят. В момента ЕС изостава, тъй като инвестициите в зелени технологии са 
много по-малки от тези, например, в САЩ и Китай. 

С предстоящите финансови перспективи ЕС ще определи бъдещата си инвестиционна 
стратегия. Като взема предвид посочените по-горе факти, докладчикът счита, че е от 
изключително значение да се определи хоризонтална перспектива. Постигането на 
бъдеща устойчива икономика не е просто морална цел, но и икономическа 
необходимост. ЕС следва да премине към устойчива икономика, за да подобри, но най-
вече за да не загуби конкурентоспособността си.

Поради това, настоящите предизвикателства преминават отвъд амбициозните цели, 
които ЕС си е поставил, като например намаляването на вътрешните емисии на 
парникови газове и прекратяването на загубата на биологично разнообразие. Те са 
свързани и с бъдещия икономически растеж и работните места. 

Макар да не е нова идея, тревожното осъзнаване, че това е единственият начин за 
напредък, се увеличава с всеки изминал ден. ЕС следва да интегрира целите, свързани с 
околната среда, в други политически области. Това интегриране следва да обхваща и 
финансовите ресурси на тези политически области, като например фондове за развитие 
на селските райони, структурни фондове и рамкови програми. Инвестициите в 
програми за научноизследователска дейност и иновации са от изключително значение 
при изпълнението на целите на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
Зелените технологии са неразделна част от днешната икономика, основана на знанието. 

Бюджетът е най-силният инструмент на ЕС за постигане на неговите цели. Но 
средствата са сравнително ограничени. Поради това, новите финансови перспективи 
следва да са насочени към качеството, а не към количеството на плащанията. Бюджетът 
следва да бъде целенасочен и последователен. Понастоящем субсидиите, които се 
предоставят в една област на политиката, противоречат на целите в други области на 
политиката. Това не е ефикасен начин за използване на ограничени ресурси. Както 
беше договорено на срещата на Г20 и на Конференцията за биологичното разнообразие 
в Нагоя, европейското финансиране не трябва да има отрицателно въздействие върху 
околната среда, изменението на климата, екосистемите и биологичното разнообразие 
във и извън ЕС. 


