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Η συζήτηση σχετικά με τις επικείμενες δημοσιονομικές προοπτικές (2014-2020) φτάνει σε 
κρίσιμο σημείο. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Η ΕΕ 
έχει επιδείξει περιορισμένη μόλις ικανότητα αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης. Λόγω 
έλλειψης ευελιξίας των οικονομικών της, η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να αντιδράσει 
καταλλήλως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Επιπλέον αυτού, οι διαθέσιμοι πόροι 
εξακολουθούν να δαπανώνται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες του 2005, όταν 
αποφασίστηκαν οι ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές.

Ωστόσο, ο κόσμος έχει μεταβληθεί σημαντικά από το 2005, ιδίως σε ό,τι αφορά το 
περιβάλλον. Αντιμέτωπη με την έλλειψη πόρων και την αυστηρότερη περιβαλλοντική 
νομοθεσία, η βιομηχανία στρέφεται προς περισσότερο βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες και 
αναζητά τρόπους χρήσης λιγότερων πόρων και μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες αυξάνονται με 
ταχείς ρυθμούς. Η ΕΕ κινδυνεύει σήμερα να "χάσει το τρένο", καθώς οι επενδύσεις σε 
πράσινη τεχνολογία δεν φτάνουν στο επίπεδο π.χ. εκείνων στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Με τις επικείμενες δημοσιονομικές προοπτικές, η ΕΕ θα καθορίσει τη μελλοντική επενδυτική 
της στρατηγική. Με δεδομένες τις εξελίξεις που περιγράφονται ανωτέρω, ο εισηγητής θεωρεί 
ότι η ύπαρξη μιας οριζόντιας προοπτικής είναι ζωτικής σημασίας. Μια μελλοντική βιώσιμη 
οικονομία δεν αποτελεί απλώς δεοντολογικό στόχο, αλλά και οικονομική αναγκαιότητα. Η 
ΕΕ πρέπει να στραφεί προς μια βιώσιμη οικονομία προκειμένου να βελτιώσει, αλλά, κυρίως, 
να μην χάσει την ανταγωνιστικότητά της.

Ως εκ τούτου, οι τρέχουσες προκλήσεις υπερβαίνουν τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει 
η ίδια η ΕΕ, όπως οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο εσωτερικό της και 
ο περιορισμός της απώλειας βιοποικιλότητας. Αφορούν επίσης την οικονομική ανάπτυξη και 
τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Αν και δεν αποτελεί καινούρια ιδέα, η αίσθηση ότι αυτό συνιστά επείγουσα ανάγκη καθώς 
είναι ο μοναδικός τρόπος επίτευξης προόδου, αυξάνεται ημέρα με την ημέρα. Η ΕΕ πρέπει να 
ενσωματώσει περιβαλλοντικούς στόχους σε άλλους τομείς πολιτικής. Αυτού του είδους η 
ενσωμάτωση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους χρηματοδοτικούς πόρους των εν λόγω 
τομέων πολιτικής, όπως κονδύλια από ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, διαρθρωτικά ταμεία και 
προγράμματα πλαίσιο. Οι επενδύσεις σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας έχουν ζωτική 
σημασία για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στη σημερινή οικονομία της γνώσης, η πράσινη τεχνολογία 
είναι απαραίτητη.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο που διαθέτει η ΕΕ προκειμένου να 
επιτύχει τους στόχους της. Ωστόσο, οι πόροι είναι σχετικά περιορισμένοι. Ως εκ τούτου, οι 
νέες δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει να εστιάσουν κυρίως στην ποιότητα και όχι τόσο 
στην ποσότητα των πληρωμών. Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι εστιασμένος και 
συνεκτικός. Σήμερα, οι επιδοτήσεις που παρέχονται σε έναν τομέα πολιτικής έρχονται σε 
σύγκρουση με στόχους σε άλλους τομείς πολιτικής. Αυτό δεν συνιστά αποδοτική χρήση των 
ανεπαρκών πόρων. Όπως συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο της G20 και κατά τη διάσκεψη 
κορυφής για τη βιοποικιλότητα στη Nagoya, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος, τα οικοσυστήματα και 
τη βιοποικιλότητα εντός και εκτός της ΕΕ.
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