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Apie būsimas finansines perspektyvas (2014–2020 m.) diskutuojama itin svarbiu laikotarpiu. 
Europa susiduria su milžiniškais ekonominiais sunkumais. Paaiškėjo, kad ES galimybės 
kovoti su ekonomikos nuosmukiu ribotos. Dėl nepakankamai lanksčių savo finansų ES negali 
tinkamai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. Be to, turimos lėšos tebeleidžiamos 
vadovaujantis 2005 m., kai priimtas sprendimas dėl dabartinių finansinių perspektyvų, 
Europos prioritetais. 

Tačiau nuo 2005 m. pasaulis labai pakito, visų pirma aplinkos požiūriu. Susidūrus su išteklių 
stygiaus problema ir priėmus griežtesnius teisės aktus, pramonėje pereinama prie tvaresnių 
gamybos procesų ir ieškoma būdų naudoti mažiau išteklių bei mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą. Visame pasaulyje sparčiai daugėja investicijų į ekologiškas 
technologijas. ES šiuo metu neišnaudoja galimybių, nes investicijų į ekologiškas 
technologijas, palyginti su JAV ir Kinija, nepakanka. 

Būsimose finansinėse perspektyvose ES apibrėš savo ateities investavimo strategiją. 
Atsižvelgdamas į pirmiau aprašytus pokyčius, pranešėjas mano, kad nepaprastai svarbu taikyti 
horizontalų metodą. Ateityje užtikrinti tvarią ekonomiką – ne tik moralinis tikslas, bet ir 
ekonominė būtinybė. ES reikia siekti tvarios ekonomikos, kad galėtų siekti pažangos, bet visų 
svarbiausia – kad neparastų savo konkurencingumo.

Todėl dabartiniai išbandymai viršija ES išsikeltus plataus užmojo tikslus, pvz., mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą valstybės viduje ir sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą. Šie išbandymai taip pat susiję su ekonomikos augimu ir darbo vietomis. 

Nors tai nėra nauja mintis, kasdien atrodo vis stiprėja įspūdis, kad tai vienintelis būdas žengti 
pirmyn. ES turėtų kelti aplinkosaugos tikslus ir kitų sričių politikoje. Tai darant turėtų būti 
įtraukiami ir tų sričių politikos, pvz., kaimo plėtros fondų, struktūrinių fondų ir bendrųjų 
programų, finansiniai ištekliai. Siekiant ES tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, 
nepaprastai svarbios investicijos į mokslinių tyrimų ir inovacijų programas. Šiandienos žinių 
visuomenėje būtinos ekologiškos technologijos. 

Biudžetas – veiksmingiausia ES turima priemonė siekiant savo tikslų.
 Tačiau lėšos palyginti ribotos. Todėl naujosiose finansinėse perspektyvose daugiausia 
dėmesio reikia skirti mokėjimų kokybei, o ne kiekybei. Biudžetas turėtų būti kryptingas ir 
nuoseklus. Šiuo metu vienos srities politikai teikiamos dotacijos prieštarauja kitų sričių 
politikos tikslams. Tai nėra veiksmingo išteklių, kurių stinga, naudojimo pavyzdys. Kaip 
susitarta Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikime ir Aukščiausiojo lygio biologinės įvairovės 
susitikime, vykusiame Nagojoje, Europos skiriamas finansavimas neturėtų daryti neigiamo 
poveikio aplinkai, klimato kaitai, ekosistemoms ir biologinei įvairovei nei ES, nei už jos ribų. 


