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Keskustelu tulevista rahoitusnäkymistä (2014–2020) osuu ratkaisevaan ajankohtaan.
Eurooppa on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. EU:n valmiudet taantuman torjumiseen 
ovat olleet rajalliset. Koska EU:n talous ei ole riittävän joustava, EU ei ole pystynyt 
reagoimaan asianmukaisesti muuttuviin olosuhteisiin. Lisäksi käytettävissä olevien varojen 
käyttöä ohjaavat edelleen EU:n ensisijaiset tavoitteet vuodelta 2005, jolloin päätettiin 
nykyisistä rahoitusnäkymistä.

Maailma on kuitenkin vuoden 2005 jälkeen muuttunut huomattavasti ja erityisesti ympäristön 
osalta. Resurssien niukkuuden ja ympäristölainsäädännön tiukkenemisen vuoksi teollisuus 
alkaa suosia entistä kestävämpiä tuotantoprosesseja ja tutkii uusia keinoja vähentää resurssien 
käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Investoiminen vihreisiin teknologioihin lisääntyy 
nopeasti koko maailmassa. EU on tällä hetkellä jäämässä junasta, sillä sen investoinnit 
vihreään teknologiaan eivät yllä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan investointien tasolle.

EU määrittelee tulevan investointistrategiansa seuraavissa rahoitusnäkymissään. Edellä 
kuvatun kehityksen vuoksi esittelijä on sitä mieltä, että näitä asioita on ehdottomasti 
tarkasteltava horisontaalisesta näkökulmasta. Tulevaisuuden kestävä talous ei ole ainoastaan 
eettinen tavoite vaan myös taloudellinen välttämättömyys. EU:n on siirryttävä kestävään 
talouteen, jotta se voisi parantaa kilpailukykyään ja ennen kaikkea säilyttää sen.

Siksi nykyiset haasteet ovat suuremmat kuin kunnianhimoiset tavoitteet, jotka EU on 
asettanut itselleen. EU:n on pystyttävä esimerkiksi vähentämään omia 
kasvihuonekaasupäästöjään ja pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen.
Haasteet liittyvät myös tulevaan talouskasvuun ja tuleviin työpaikkoihin.

Ajatus sinänsä ei ole uusi, mutta on päivä päivältä varmempaa, ettei eteenpäin päästä millään 
muulla tavalla. EU:n pitäisi sisällyttää ympäristöön liittyviä tavoitteita muihin politiikan 
aloihin. Tavoitteet pitäisi ottaa huomioon myös kohdennettaessa muilla politiikan aloilla 
käytettävissä olevaa rahoitusta, kuten maaseudun kehittämisen määrärahoja ja 
rakennerahastoja sekä puiteohjelmista myönnettävää tukea. Erittäin tärkeää on investoida 
tutkimus- ja innovointiohjelmiin, jotka koskevat EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun tavoitteiden toteuttamista. Vihreä teknologia on nykyisen tietopohjaisen talouden 
välttämätön elinehto.

Talousarvio on vahvin työkalu EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Määrärahat ovat kuitenkin 
melko rajalliset. Uusissa rahoitusnäkymissä on siksi keskityttävä enemmän tukien laatuun 
kuin määrään. Talousarvion olisi oltava oikein kohdennettu ja johdonmukainen.
Nykytilanteessa yhdellä politiikan alalla myönnetyt tuet ovat ristiriidassa toisten politiikan 
alojen tavoitteiden kanssa. Niukkojen resurssien käyttö ei silloin ole tehokasta. Kuten G20-
maiden huippukokouksessa ja biologista monimuotoisuutta koskeneessa Nagoyan 
huippukokouksessa sovittiin, EU:n rahoituksella ei saa olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön, ilmastonmuutokseen, ekosysteemeihin eikä biologiseen monimuotoisuuteen 
EU:ssa tai sen ulkopuolella.


