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Arutelu tulevaste finantsperspektiivide (2014–2020) üle jõuab otsustavasse faasi. Euroopa on 
suurtes majandusraskustes. EL on näidanud üksnes piiratud valmisolekut majanduslangusega 
võitlemiseks. EL ei ole suutnud muutuvatele oludele asjakohaselt reageerida, sest liidu 
rahandus ei ole piisavalt paindlik Lisaks kasutatakse olemasolevaid vahendeid endiselt 
Euroopa 2005. aasta prioriteetide järgi, kui tehti otsus praeguste finantsperspektiivide kohta. 

Maailm on alates 2005. aastast siiski oluliselt muutunud, eriti keskkonna osas. Ressursside 
nappuse ja rangemate keskkonnanõuete tõttu liigub tööstus säästvamate tootmisprotsesside 
poole ja püüab leida viise kasutatavate ressursside ning kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks. Kogu maailmas kasvab kiiresti investeerimine keskkonnasõbralikesse 
tehnoloogiatesse. EL on p r a e g u  rongist maha jäämas, sest investeeringud 
keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse on näiteks USA ja Hiinaga võrreldes väiksemad. 

Järgmistes finantsperspektiivides määratleb EL oma tulevase investeerimisstrateegia. Eespool 
kirjeldatud arengu tõttu on raportöör arvamusel, et nendes küsimustes on horisontaalne 
perspektiiv ülioluline. Tulevane säästev majandus pole mitte ainult moraalne eesmärk, vaid ka 
majanduslik vajadus. EL peab olukorra parandamiseks ja eelkõige konkurentsivõime 
säilitamiseks liikuma säästva majanduse suunas.

Seetõttu ulatuvad praegused väljakutsed kaugemale ambitsioonikatest eesmärkidest, mis on 
ELil endal, näiteks liidusiseste kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ning bioloogilise 
mitmekesisuse kadumise peatamine. Need puudutavad ka tulevast majanduskasvu ja tulevasi 
töökohti. 

Kuigi mõte pole uus, kasvab selle ainuvõimaliku edasiviiva lahenduse rakendamise vajadus 
iga päevaga. EL peaks integreerima keskkonnaeesmärgid oma muudesse 
poliitikavaldkondadesse. Selline integratsioon peaks hõlmama ka nende poliitikavaldkondade 
finantsressursse, nt maaelu arengu vahendeid, struktuurifonde ja raamprogramme. Olulise 
tähtsusega on investeeringud teadus- ja innovatsiooniprogrammidesse, mille abil on võimalik 
saavutada ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärgid. Tänapäevases 
teadmistepõhises majanduses on keskkonnasõbralik tehnoloogia vältimatu. 

Eelarve on võimsaim vahend, mida EL oma eesmärkide saavutamiseks kasutada saab. 
Vahendid on siiski suhteliselt piiratud. Seetõttu tuleb uutes finantsperspektiivides keskenduda 
maksete kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Eelarve peaks olema keskendunud ja sidus. Praegu 
on ühes poliitikavaldkonnas pakutavad toetused vastuolus teiste poliitikavaldkondade 
eesmärkidega. Nappide ressursside kasutamine ei ole seetõttu tõhus. Nagu G20 ja Nagoya 
bioloogilise mitmekesisuse konverentsil kokku lepiti, ei tohi Euroopa finantseeringud 
negatiivselt mõjutada keskkonda, kliimamuutust, ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust ei 
ELis ega sellest väljaspool. 


