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Het debat over de aanstaande financiële vooruitzichten (2014-2020) komt op een cruciaal 
moment. Europa staat voor enorme economische problemen. De EU is in slechts beperkte 
mate in staat gebleken de economische recessie te bestrijden. Door een gebrek aan flexibiliteit 
in haar begroting heeft de EU niet adequaat kunnen reageren op de veranderende 
omstandigheden. Daar komt bij dat de beschikbare middelen nog worden besteed volgens de 
Europese prioriteiten uit 2005, toen de huidige financiële vooruitzichten werden vastgesteld.

De wereld is sinds 2005 echter behoorlijk veranderd, zeker op milieugebied. In reactie op 
schaarste van grondstoffen en strengere milieuwetgeving maakt de industrie in toenemende 
mate gebruik van duurzamere productieprocessen en wordt er gezocht naar manieren om 
minder grondstoffen te gebruiken en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Over de 
hele wereld nemen de investeringen in groene technologieën in snel tempo toe. De EU is 
daarbij de boot aan het missen, aangezien de investeringen in groene technologie hier een stuk 
lager liggen dan in bijvoorbeeld de VS en China.

Met de aanstaande financiële vooruitzichten zal de EU haar toekomstige investeringsstrategie 
bepalen. Tegen het licht van de hierboven beschreven ontwikkelingen is uw rapporteur van 
mening dat het hebben van een horizontaal perspectief van cruciaal belang is. Een 
toekomstige duurzame economie is niet slechts een ethische doelstelling, maar tevens 
economische noodzaak. De EU moet werken aan een duurzame economie; niet slechts om 
haar concurrentiepositie te verstevigen, maar bovenal om deze niet te laten afkalven.

De actuele uitdagingen reiken derhalve verder dan de ambitieuze doelen die de EU zichzelf 
heeft gesteld, waaronder een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het tot staan 
brengen van het biodiversiteitsverlies. Ze hebben ook betrekking op de toekomstige 
economische groei en werkgelegenheid.

Hoewel het hier niet om nieuwe ideeën gaat, wordt de overtuiging dat er haast is geboden bij 
het uitvoeren ervan dagelijks sterker. De EU zou haar milieudoelstellingen in de andere 
beleidsterreinen moeten integreren. Die integratie zou tevens de financiële middelen van deze 
beleidsterreinen moeten omvatten, zoals de fondsen voor landbouw en 
plattelandsontwikkeling, de structuurfondsen en kaderprogramma’s. Voor het realiseren van 
de EU-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei zijn investeringen in 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s van cruciaal belang. In de huidige kenniseconomie is 
groene technologie essentieel.

In haar begroting beschikt de EU over het krachtigste instrument om haar doelstellingen te 
realiseren. De financiële middelen zijn echter relatief beperkt. Voor de nieuwe financiële 
vooruitzichten moet de nadruk daarom meer op de kwaliteit dan op het aantal en de hoogte 
van de subsidies worden gelegd. De begroting moet doelgericht en samenhangend zijn. 
Momenteel gebeurt het te vaak dat subsidies die op het ene beleidsterrein worden verstrekt, 
strijdig zijn met de doelstellingen op het andere. Zo worden de schaarse middelen niet 
efficiënt ingezet. Zoals door de G20 en op de biodiversiteitstop in Nagoya overeengekomen, 
zou Europese financiering geen negatieve impact moeten hebben op het milieu, de 
klimaatverandering, ecosystemen en de biodiversiteit binnen en buiten de EU.


