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Diskusijas par gaidāmajiem finanšu plāniem (2014.–2020. gadam) ir nonākušas izšķirošā 
punktā. Eiropa atrodas lielu ekonomisku sarežģījumu priekšā. ES ir parādījusi ierobežotas 
spējas cīņā pret ekonomikas lejupslīdi. Finanšu neelastīguma dēļ ES nav spējusi adekvāti 
reaģētu uz apstākļu izmaiņām. Turklāt pieejamie līdzekļi joprojām tiek tērēti saskaņā ar 
Eiropas 2005. gada prioritātēm, kad tika lemts par pašreizējiem finanšu plāniem. 

Tomēr kopš 2005. gada pasaule ir ievērojami mainījusies, īpaši attiecībā uz vidi. Sastopoties 
ar resursu nepietiekamību un stingrākiem vides tiesību aktiem, rūpniecība pāriet uz 
ilgtspējīgāku ražošanas procesu izmantošanu, un tiek meklēti veidi, kā izmantot mazāk 
resursu un samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Visā pasaulē strauji pieaug 
investīcijas ekoloģiskās tehnoloģijās. ES šobrīd atpaliek, jo tās investīcijas ekoloģiskās 
tehnoloģijās ir mazākas nekā, piemēram, ASV un Ķīnas investīcijas. 

Ar gaidāmajiem finanšu plāniem ES noteiks savu investīciju stratēģiju nākotnē. Ņemot vērā 
iepriekš aprakstīto attīstību, jūsu referents uzskata, ka ir ļoti svarīgi skatīties no horizontālās 
perspektīvas. Ilgtspējīga ekonomika nākotnē nav tikai morāls pienākums, bet arī ekonomiska 
nepieciešamība. ES jāpāriet uz ilgtspējīgu ekonomiku, lai attīstītu, bet galvenokārt lai 
nezaudētu konkurētspēju.

Tāpēc šībrīža problēmas nav tikai ambiciozie mērķi, ko ES sev uzstādījusi, piemēram, vietējo 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšana un bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās apturēšana. Tās attiecas arī uz ekonomisko izaugsmi nākotnē un darbavietu 
nodrošināšanu.

Lai gan tā nav jauna ideja, tomēr katru dienu pieaug pārliecība, ka tas ir vienīgais ceļš uz 
attīstību. ES vajadzētu vides mērķus integrēt citās politikas jomās. ?ādai integrācijai jāietver 
arī 嗤 politikas jomu finan嗽 resursi, piemēram, līdzekļi lauku attīstībai, struktūrfondi un 

pamatprogrammas. Nosakot ES mērķus gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, īpa喨
svarīgas ir investīcijas pētniecības un inovāciju programmās. Mūsdienu uz zināšanām 
balstītajā ekonomikā ekoloģiskas tehnoloģijas ir neaizvietojamas. 

Budžets ir ES iedarbīgākais instruments mērķu sasniegšanai. Tomēr līdzekļi ir samērā 
ierobežoti. Tādēļ jaunajos finanšu plānos jākoncentrējas uz maksājumu kvalitāti, nevis 
kvantitāti. Budžetam vajadzētu būt mērķtiecīgam un saskaņotam. Šobrīd vienā politikas jomā 
izsniegtās subsīdijas ir pretrunā ar citu politikas jomu mērķiem. Tā nav nepietiekamo resursu 
efektīva izmantošana. Kā tika nolemts G20 sanāksmē un Bioloģiskās daudzveidības samitā 
Nagojā, Eiropas finansējumam nevajadzētu negatīvi ietekmēt vidi, klimata izmaiņas, 
ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību Eiropas Savienībā un ārpus tās. 


