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Forhandlingen om de kommende finansielle overslag for perioden 2014-2020 indtræffer på et 
afgørende tidspunkt. Europa står over for svære økonomiske vanskeligheder. EU har kun 
udvist begrænset evne til at bekæmpe den økonomiske krise. Som en følge af manglende 
fleksibilitet i sine finanser har EU ikke kunnet reagere i tilstrækkelig grad på de skiftende 
omstændigheder. Desuden anvendes de tilgængelige midler stadig i henhold til de europæiske 
prioriteringer fra 2005, da de aktuelle finansielle overslag blev besluttet. 

Men verden har ændret sig væsentligt siden 2005, især med hensyn til miljøet. I en situation 
med ressourceknaphed og skrappere miljølovgivning skifter industrien til mere bæredygtige 
produktionsprocesser og søger måder at bruge færre ressourcer og reducere udledningen af 
drivhusgasser på. Rundt omkring i verden stiger investeringerne i grønne teknologier hurtigt. 
EU er i øjeblikket lige ved at komme for sent til toget, idet investeringerne i grøn teknologi er 
utilstrækkelige i sammenligning med f.eks. USA og Kina. 

Med de kommende finansielle overslag vil EU definere sin fremtidige investeringsstrategi. I 
betragtning af de oven for beskrevne udviklinger mener ordføreren, at det er af afgørende 
betydning at få et horisontalt overslag. En fremtidig bæredygtig økonomi er ikke blot en 
moralsk målsætning, men også en økonomisk nødvendighed. EU er nødt til at skifte til en 
bæredygtig økonomi for at forbedre sin konkurrenceevne, men frem for alt også for ikke at 
miste den.

Derfor rækker den nuværende udfordring længere end de ambitiøse mål, som EU har sat sig, 
såsom reduktioner i de nationale udledninger af drivhusgasser og en standsning af tabet af 
biodiversitet. Den angår også den fremtidige økonomiske vækst og fremtidens job. 

Selv om det ikke er en ny ide, øges fornemmelsen af, at dette er den eneste vej fremad, dag 
for dag. EU bør integrere miljømålsætningerne med andre politikområder. En sådan 
integration skal også omfatte de finansielle ressourcer på disse politikområder, såsom midler 
til udvikling af landdistrikterne, strukturfondene og rammeprogrammer. Investeringer i 
forsknings- og innovationsprogrammer er af yderste vigtighed for at nå EU's målsætninger om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I den aktuelle videnbaserede økonomi er grøn 
teknologi en nødvendighed. 

Budgettet er det bedste værktøj, som EU har til at nå sine mål. Midlerne er dog relativt 
begrænsede. Derfor skal der i de nye finansielle overslag fokuseres på betalingernes kvalitet 
frem for kvantitet. Budgettet skal være fokuseret og sammenhængende. I øjeblikket er støtte, 
som gives på ét politikområde, i konflikt med målsætningerne på andre politikområder. Dette 
er ikke en effektiv udnyttelse af begrænsede ressourcer. Som det blev aftalt på G20-topmødet 
og på biodiversitetstopmødet i Nagoya, må EU-finansiering ikke have nogen negativ virkning 
på miljøet, klimaforandringer, økosystemer og biodiversitet inden for og uden for EU. 


