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Diskusia o najbližších finančných výhľadoch (2014 – 2020) prichádza v rozhodujúcej chvíli. 
Európa stojí pred obrovskými hospodárskymi problémami. EÚ preukázala len obmedzenú 
schopnosť bojovať proti hospodárskej recesii. V dôsledku nedostatočnej pružnosti jej financií 
nebola EÚ schopná primerane reagovať na meniace sa podmienky. Navyše sa dostupné 
finančné prostriedky naďalej míňajú podľa európskych priorít stanovených v roku 2005, keď 
sa rozhodlo o aktuálnych finančných výhľadoch. 

Od roku 2005 sa však svet výrazne zmenil, najmä pokiaľ ide o životné prostredie. Priemysel 
čeliaci nedostatku zdrojov a prísnejším právnym predpisom v oblasti životného prostredia 
prechádza na udržateľnejšie výrobné procesy a hľadá spôsoby, ako využívať menej zdrojov 
a znižovať emisie skleníkových plynov. Na celom svete prudko stúpajú investície do 
ekologických technológií. Európskej únii však práve uchádza vlak, pretože jej investície do 
ekologických technológií zaostávajú napríklad za USA alebo Čínou. 

V najbližších finančných výhľadoch EÚ vymedzí svoju budúcu investičnú stratégiu. 
Vzhľadom na uvedený vývoj sa spravodajca domnieva, že je rozhodujúce pozrieť sa na veci 
z horizontálneho hľadiska. Budúce udržateľné hospodárstvo je nielen morálnym cieľom, ale 
aj hospodárskou nevyhnutnosťou. EÚ sa potrebuje pohnúť smerom k udržateľnému 
hospodárstvu, aby zlepšila svoju konkurencieschopnosť, no predovšetkým preto, aby o ňu 
neprišla.

Súčasné výzvy teda presahujú rámec ambicióznych cieľov, ktoré si EÚ stanovila, ako 
napríklad obmedzenie domácich emisií skleníkových plynov a zastavenie straty biodiverzity. 
Týkajú sa aj budúceho hospodárskeho rastu a pracovných miest. 

Každý deň narastá naliehavý pocit, že toto je jediný spôsob napredovania, hoci nejde o novú 
myšlienku. EÚ by mala začleniť environmentálne ciele do ostatných politických oblastí. 
Súčasťou takéhoto začlenenia by mali byť aj finančné prostriedky týchto politických oblastí, 
napríklad financie určené na rozvoj vidieka, štrukturálne fondy a rámcové programy. Pri 
plnení cieľov EÚ v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu majú 
rozhodujúci význam investície do programov výskumu a inovácií. V dnešnom hospodárstve 
založenom na znalostiach sú ekologické technológie nevyhnutné. 

Najsilnejším nástrojom, ktorý má EÚ k dispozícii na plnenie svojich cieľov, je rozpočet. 
Finančné prostriedky sú však relatívne obmedzené. Nové finančné výhľady sa preto musia 
zameriavať skôr na kvalitu platieb ako na ich kvantitu. Rozpočet by mal byť zacielený 
a koherentný. V súčasnosti sa dotácie v rámci jednej politickej oblasti poskytujú v rozpore 
s cieľmi iných politických oblastí. To nie je efektívne využívanie obmedzených zdrojov. 
V súlade s tým, čo sa dohodlo na samite G20 a na samite o ochrane biodiverzity v Nagoji, by 
európske financovanie nemalo mať nijaký negatívny vplyv na životné prostredie, zmenu 
klímy, ekosystémy a biodiverzitu v EÚ ani mimo nej. 


