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Diskuse o nadcházejícím finančním výhledu (2014–2020) přichází v klíčový okamžik. Evropa 
čelí obrovským hospodářským problémům. S hospodářskou recesí dokázala bojovat pouze 
omezeně. Vzhledem k nedostatečné flexibilitě svých financí nebyla EU schopná 
odpovídajícím způsobem reagovat na měnící se podmínky. Nadto jsou dostupné finanční 
prostředky stále využívány v souladu s prioritami Evropské unie z roku 2005, kdy došlo ke 
stanovení současného finančního výhledu. 

Svět se však od roku 2005 zásadně změnil, zejména pokud jde o životní prostředí. Vzhledem 
k nedostatku zdrojů a přísnějším právním předpisům v oblasti životního prostředí průmyslové 
odvětví přechází k udržitelnějším výrobním procesům a hledá způsoby, jak využívat méně 
zdrojů a snížit emise skleníkových plynů. Objem investic do zelených technologií ve světe 
rychle roste. EU v současnosti zůstává pozadu, jelikož do zelených technologií investuje 
méně než například USA nebo Čína. 

V nadcházejícím finančním výhledu EU určí svou budoucí investiční strategii. Vzhledem 
k výše popsanému vývoji je zpravodaj přesvědčen, že je nezbytně důležité zaujmout 
horizontální přístup. Budoucí udržitelné hospodářství není pouhým morálním cílem, ale také 
hospodářskou nutností. EU se potřebuje stát udržitelnou ekonomikou, nejen aby zvýšila svou 
konkurenceschopnost, ale především aby ji neztratila.

Proto stávající výzvy přesahují ambiciózní cíle, které si EU stanovila, jako například snížení 
evropských emisí skleníkových plynů a zastavení ztráty biologické rozmanitosti. Týkají se 
rovněž budoucího hospodářského růstu a zaměstnanosti. 

Ačkoli se nejedná o novou myšlenku, naléhavý pocit, že jde o jedinou cestu kupředu, den ode 
dne sílí. EU by měla začlenit cíle v oblasti životního prostředí i do dalších oblastí politik. 
Začlenění by se mělo rovněž týkat finančních zdrojů těchto politických oblastí, například 
prostředků na rozvoj venkova, strukturálních fondů a rámcových programů. Při uskutečňování 
cílů EU v oblasti inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění mají klíčový 
význam investice do programů pro výzkum a inovace. V dnešní znalostní ekonomice jsou 
zelené technologie nepostradatelné. 

Nejvýznamnějším nástrojem, jehož pomocí může EU svých cílů dosáhnout, je rozpočet. 
Finanční prostředky jsou však omezené. Proto by se nový finanční výhled měl zaměřit spíše 
na kvalitu než na kvantitu plateb. Rozpočet by měl být cílený a ucelený. V současnosti jsou 
dotace poskytované v jedné oblasti politiky v rozporu s cíli v jiných oblastech, o účinném 
využívání nedostatkových zdrojů tudíž nelze hovořit. V souladu s dohodou dosaženou na 
summitu skupiny G20 a na summitu o biologické rozmanitosti v Nagoji by evropské 
financování nemělo mít žádný negativní dopad na životní prostředí, změnu klimatu, 
ekosystémy a biologickou rozmanitost v EU ani mimo ni. 


