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Dyskusja na temat przyszłych perspektyw finansowych (na lata 2014–2020) rozpoczyna się 
w bardzo ważnym momencie. Europa stoi w obliczu ogromnych trudności gospodarczych. 
UE wykazała jedynie niewielką zdolność do przeciwdziałania recesji gospodarczej. 
Ze względu na brak elastyczności finansowej UE nie była w stanie odpowiednio zareagować 
na zmieniającą się sytuację. Ponadto dostępne fundusze są nadal wydatkowane zgodnie 
z priorytetami europejskimi z 2005 roku, kiedy to podejmowano decyzję o obecnych 
perspektywach finansowych. 

Sytuacja jednak uległa znacznej zmianie po 2005 r., szczególnie jeśli chodzi o środowisko 
naturalne. Przemysł, który musi radzić sobie z niedoborem zasobów i bardziej 
rygorystycznymi przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego, zaczyna obecnie stosować 
procesy bardziej zrównoważonej produkcji oraz poszukuje sposobów wykorzystywania 
mniejszej ilości zasobów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na całym świecie 
szybko zwiększają się inwestycje w ekologiczne technologie. UE obecnie odnotowuje 
zaległości w tym zakresie, ponieważ inwestycje w ekologiczną technologię pozostają w tyle 
za np. inwestycjami Stanów Zjednoczonych i Chin. 

Wraz z kolejnymi perspektywami finansowymi UE określi swoją przyszłą strategię 
inwestycyjną. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, sprawozdawca uważa, że bardzo istotną 
kwestią jest perspektywa horyzontalna. Przyszła zrównoważona gospodarka nie jest jedynie 
obowiązkiem moralnym, lecz również koniecznością ekonomiczną. UE musi przejść na 
zrównoważoną gospodarkę, aby nie tylko zwiększyć swoją konkurencyjność, lecz przede 
wszystkim także po to, aby jej nie utracić.

W związku z tym obecne wyzwania wykraczają poza ambitne cele, które UE sama sobie 
wyznaczyła, takie jak ograniczenie wewnętrznej emisji gazów cieplarnianych i zahamowanie 
zmniejszania się różnorodności biologicznej. Dotyczą one również przyszłego wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. 

Chociaż nie jest to nowa koncepcja, z każdym dniem wzrasta poczucie, że te działania 
są jedyną drogą. UE powinna włączyć cele środowiskowe do innych dziedzin polityki. 
Powinno to dotyczyć również środków finansowych w tych dziedzinach polityki, takich jak 
fundusze na rozwój obszarów wiejskich, fundusze strukturalne i programy ramowe. Istotne 
znaczenie pod względem osiągnięcia celu UE, którym jest inteligentny i zrównoważony 
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, mają inwestycje w programy badań naukowych 
i innowacji. W obecnej gospodarce opartej na wiedzy technologia ekologiczna jest niezbędna. 

Budżet jest najsilniejszym narzędziem, którym dysponuje UE, umożliwiającym osiągnięcie 
tych celów. Fundusze są jednak ograniczone. Nowe perspektywy finansowe muszą zatem 
koncentrować się na jakości, a nie ilości środków na płatności. Budżet powinien być celowy 
i spójny. Obecnie dotacje udzielane w jednej dziedzinie polityki są sprzeczne z celami 
w innych dziedzinach. Nie jest to przykład efektywnego wykorzystania ograniczonych 
zasobów. Jak uzgodniono w trakcie szczytu G20 i konferencji w Nagoi dotyczącej 
różnorodności biologicznej, fundusze UE nie powinny wywierać negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne, zmiany klimatu, ekosystemy i różnorodność biologiczną w UE i poza 
nią. 


