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Dezbaterea cu privire la viitoarele perspective financiare (2014-2020) are loc într-un moment 
crucial. Europa se confruntă cu grave dificultăți economice. UE a demonstrat că dispune de o 
capacitate limitată de a combate recesiunea economică. Din cauza lipsei de flexibilitate a 
finanțelor sale, UE nu a fost în măsură să reacționeze în mod corespunzător la circumstanțele 
în continuă schimbare. Ba mai mult, fondurile disponibile încă sunt cheltuite conform 
priorităților europene din 2005, an în care s-au stabilit actualele perspective financiare. 

Totuși, lumea a suferit schimbări considerabile din 2005 încoace, în special în ceea ce privește 
mediul. Confruntată cu o insuficiență a resurselor și cu o legislație de mediu mai strictă, 
industria se îndreaptă înspre procese de producție mai durabile și caută modalități prin care să 
folosească mai puține resurse și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. În întreaga lume, 
investițiile în tehnologii ecologice cunosc o creștere rapidă. UE pare să nu profite deocamdată 
de această oportunitate, din moment ce investițiile în tehnologia ecologică nu se ridică la 
nivelul celor din SUA sau din China, de exemplu. 

Odată cu viitoarele perspective financiare, UE își va defini viitoarea strategie în materie de 
investiții. Având în vedere evoluțiile descrise mai sus, raportorul crede că existența unei 
perspective orizontale este de o importanță vitală. O viitoare economie durabilă nu reprezintă 
doar un obiectiv moral, ci și o necesitate economică. UE trebuie să treacă la o economie 
durabilă pentru a-și îmbunătăți, dar mai presus de toate, pentru a nu-și pierde competitivitatea.

Prin urmare, actualele provocări depășesc obiectivele ambițioase pe care UE și le-a fixat, cum 
ar fi reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră și stoparea pierderii biodiversității. 
Acestea au, de asemenea, un impact asupra viitoarei creșteri economice și ocupări a forței de 
muncă. 

Cu toate că nu este o idee nouă, sentimentul presant că aceasta este singura cale de urmat ia 
amploare de la o zi la alta. UE ar trebui să integreze obiectivele de mediu în alte domenii de 
politică. O astfel de integrare ar trebui să cuprindă, de asemenea, resursele financiare ale 
acestor domenii de politică, cum ar fi fondurile pentru dezvoltare rurală, fondurile structurale 
și programele-cadru. O importanță crucială o au investițiile în programele de cercetare și 
inovare în vederea realizării obiectivelor UE privind o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. În economia de astăzi bazată pe cunoaștere, tehnologia ecologică este 
indispensabilă. 

Bugetul este instrumentul cel mai puternic de care dispune UE pentru atingerea obiectivelor 
sale. Totuși, fondurile sunt relativ limitate. Prin urmare, noile perspective financiare trebuie să 
se concentreze mai curând asupra calității decât asupra cantității plăților. Bugetul ar trebui să 
fie focalizat și coerent. În prezent, unele subvenții acordate în cadrul unei politici sunt 
incompatibile cu obiectivele altor domenii de politică. Acesta nu este un mod eficient de 
utilizare a unor resurse limitate. Așa cum s-a convenit la summitul G20 și la Summitul pentru 
Biodiversitate de la Nagoya, finanțarea europeană nu trebuie să aibă un impact negativ asupra 
mediului, a schimbărilor climatice, a ecosistemelor și a biodiversității din interiorul și din 
afara UE. 


