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Razprava o prihajajočih finančnih perspektivah (2014–2020) se začenja v odločilnem 
trenutku. Evropa se sooča z velikimi gospodarskimi težavami. EU je pokazala le omejeno 
zmožnost spopadanja z gospodarsko recesijo. Zaradi pomanjkljive prožnosti svojega 
financiranja se EU ni bila sposobna primerno odzvati na spreminjajoče se okoliščine. Poleg 
tega se razpoložljiva sredstva še vedno porabljajo v skladu z evropskimi prednostmi nalogami 
iz leta 2005, ko je bilo odločeno o trenutnih finančnih perspektivah. 

Vendar se je svet od leta 2005 občutno spremenil, še zlasti ko je govora o okolju. Zaradi 
omejenosti virov in strožje okoljske zakonodaje se industrija usmerja v bolj trajnostne 
proizvodne postopke in išče načine za manjšo porabo virov in zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov. Vlaganja v zelene tehnologije po vsem svetu hitro naraščajo. EU trenutno pri tem 
zamuja, saj pri vlaganjih v zelene tehnologije zaostaja v primerjavi z na primer ZDA in 
Kitajsko. 

V prihajajočih finančnih perspektivah bo EU določila svojo prihodnjo naložbeno strategijo. 
Glede na zgoraj opisan razvoj poročevalec meni, da je izjemno pomemben horizontalen 
pogled. Prihodnje trajnostno gospodarstvo ni le moralni cilj, temveč tudi ekonomska nujnost. 
EU se mora usmeriti v trajnostno gospodarstvo, da bi izboljšala svojo konkurenčnost oziroma 
je predvsem ne bi izgubila.

Zato trenutni izzivi presegajo ambiciozne cilje, ki si jih je zastavila EU, kot sta zmanjšanje 
domačih emisij toplogrednih plinov in zaustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti. 
Zadevajo tudi nadaljnjo gospodarsko rast in delovna mesta. 

Čeprav zamisel ni nova, je vedno večje zavedanje, da je to edina pot naprej. EU bi morala 
okoljske cilje vključiti v druga področja politike. Takšna vključitev bi morala zajemati tudi 
finančna sredstva teh področij politike, kot so sredstva za razvoj podeželja, strukturni skladi in 
okvirni programi. Pri uresničevanju ciljev EU glede pametne, trajnostne in vključujoče rasti je 
ključnega pomena predvsem vlaganje v raziskovalne in inovacijske programe. V današnjem 
gospodarstvu, ki temelji na znanju, so zelene tehnologije nujne. 

Najboljše orodje, ki ga ima EU za uresničevanje svojih ciljev, je proračun. Vendar so sredstva 
relativno omejena. Zato morajo biti nove finančne perspektive osredotočene na kakovost in ne 
na količino plačil. Proračun mora biti usmerjen in skladen. Sedaj so subvencije na enem 
področju politike v nasprotju s cilji na drugih področjih politike. To ni učinkovita uporaba 
omejenih sredstev. Kot je bilo dogovorjeno na vrhu G20 in konferenci o biotski raznovrstnosti 
v Nagoyi, evropsko financiranje ne sme negativno vplivati na okolje, podnebne spremembe, 
ekosisteme in biotsko raznovrstnost ne zunaj ne znotraj EU. 


