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A következő pénzügyi tervre (2014–2020) vonatkozó egyeztetés döntő jelentőségű 
pillanathoz érkezett. Európa hatalmas gazdasági nehézségekkel néz szembe. Az Unió csak 
korlátozott mértékben volt képes megküzdeni a gazdasági visszaeséssel. Költségvetésének 
rugalmatlansága miatt az Unió nem volt képes megfelelően reagálni a változó körülményekre. 
Ezenfelül a rendelkezésre álló pénzeszközöket még mindig a 2005-ös – a jelenlegi pénzügyi 
tervről szóló határozat meghozatalának éve szerinti– európai célkitűzéseknek megfelelően 
használják fel. 

2005 óta azonban jelentős változások történtek a világban, különösen a környezetvédelem 
tekintetében. A forráshiánnyal és a szigorúbb környezetvédelmi szabályozással szembesülve 
az ipari termelés a fenntarthatóbb termelési folyamatok irányába mozdul el, és olyan utakat 
igyekszik feltárni, amelyeknek köszönhetően kevesebb nyersanyag felhasználására van 
szükség és csökkenthető az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. Világszerte rohamosan 
növekszik a környezetbarát technológiákba történő beruházás. Az Unió jelenleg egy sikerhez 
vezető lehetőséget szalaszt el, hiszen például az Amerikai Egyesült Államokkal és Kínával 
való összehasonlításban elmaradnak a környezetbarát technológiákba történő beruházások. 

Az Unió a következő pénzügyi tervvel határozza meg a jövőbeli beruházási stratégiáját. Az 
események fent ismertetett alakulásának figyelembevételével az előadó úgy véli, hogy ez 
rendkívüli jelentőséggel bír a horizontális perspektíva kialakítása szempontjából. A jövőbeni 
fenntartható gazdaság nemcsak erkölcsi célkitűzés, hanem gazdasági szükség is. Az Uniónak 
lépéseket kell tennie a fenntartható gazdaság irányába annak érdekében, hogy javítsa, de 
mindenekelőtt ne veszítse el versenyképességét.

Ezért a jelenlegi kihívások meghaladják az unió ambiciózus célkitűzéseinek kereteit, amelyek 
közé tartozik például az üvegházhatást okozó gázok belföldi kibocsátásának csökkentése vagy 
a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. E kihívások a jövőbeli gazdasági 
növekedést és a foglalkoztatottsági helyzetet is érintik. 

Bár nem új elképzelésről van szó, napról napra sürgetőbbé válik az érzés, hogy ez az egyetlen 
előre vezető út. Az Uniónak más politikai területekbe is be kell vonnia a környezetvédelmi 
célkitűzéseit. Egy ilyen integrációnak fel kell ölelnie továbbá e politikai területek pénzügyi 
forrásait, így a vidékfejlesztési alapokat, a strukturális alapokat és a keretprogramokat. Az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célkitűzéseinek teljesítésében 
kiemelkedő jelentőséggel bírnak a kutatási és innovációs programokba történő befektetések. 
A mai tudásalapú gazdaságban elengedhetetlen a környezetbarát technológia. 

A költségvetés a legerőteljesebb eszköz, amely az Unió rendelkezésére áll célkitűzéseinek 
elérésében. A pénzeszközök ugyanakkor viszonylag korlátozottak. Ezért az új pénzügyi 
terveknek inkább a kifizetések minőségére, és nem azok mennyiségére kell összpontosítaniuk. 
A költségvetésnek koncentráltnak és következetesnek kell lennie. Jelenleg az egyik politikai 
területen nyújtott támogatások más politikai területek célkitűzéseivel kerülnek ellentétbe. A 
korlátozott mértékben rendelkezésre álló források felhasználásának nem ez a hatékony módja. 
Amint abban a G20-csúcstalálkozón és a Nagoyában a biológiai sokféleségről tartott 
csúcstalálkozón megállapodtak, az európai finanszírozásnak nem lehet negatív hatása – sem 
az Unión belül, sem azon kívül – a környezetvédelemre, az éghajlatváltozásra, az 
ökoszisztémákra és a biológiai sokféleségre. 


