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ИНВЕСТИЦИИ
ЗАЩО ТОВА Е ПРИОРИТЕТ?
Просперитетът на Европа в бъдеще зависи от инвестиционните решения, които вземаме днес. Бюджетът на ЕС винаги е бил
изключително важен източник на инвестиции в Европа. Увеличаването на инвестициите в области като научни изследвания,
стратегическа инфраструктура, цифрова трансформация на промишлеността и единен пазар ще даде възможност за растеж
в бъдеще и за справяне с общи предизвикателства, като декарбонизацията и демографските промени.
Дългосрочните цели на ЕС по отношение на устойчивостта, конкурентоспособността и приобщаващия растеж изискват
значителни инвестиции в нови модели на мобилност, възобновяема енергия, енергийна ефективност, изследвания и иновации,
цифровизация, образование и умения, социална инфраструктура, кръгова икономика, действия в областта на климата и, което
е най-важно, в създаване и растеж на малки предприятия.



КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА
ВЪВ ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ?

Очаква се фондът InvestEU да получи от бюджета на ЕС
15,2 млрд. евро, а да мобилизира над 650 млрд. евро
допълнителни инвестиции в Европа.
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КАКВО Е НОВОТО В ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
НА КОМИСИЯТА?
Като

се основава на успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции (планът „Юнкер“) и други финансови
инструменти по отношение на стимулирането на частните инвестиции в Европа, Комисията предлага създаването на
нов, изцяло интегриран инвестиционен фонд — InvestEU. InvestEU ще обедини в единна рационализирана структура
всички централно управлявани финансови инструменти в ЕС. Чрез този нов подход ще бъде избегнато припокриването,
ще се опрости достъпът до финансиране и ще бъде намалена административната тежест. Освен това фондът InvestEU
ще предоставя консултантски услуги и съпътстващи мерки в подкрепа на създаването и разработването на проекти.
InvestEU ще получи 15,2 млрд. евро от бюджета на ЕС, а ще мобилизира допълнителни инвестиции в размер на
повече от 650 млрд. евро в цяла Европа.

Програмата
за цифрови технологии в Европа с общ бюджет от 9,2 млрд. евро е нова програма, посветена на цифровата
трансформация на обществените услуги и предприятията. Чрез нея се насърчават инвестициите в суперкомпютри, изкуствен
интелект, киберсигурност и специализирани умения в областта на цифровите технологии. Основната цел на тази нова
програма е да се увеличи капацитетът в областта на цифровите технологии — най-вече що се отнася до малките и средни
предприятия (МСП), като по този начин се повиши конкурентоспособността на Европа в международен план.

Демонстриране на успеха на плана „Юнкер“ в
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ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ТАЗИ ОБЛАСТ?
Политиката

на сближаване, чийто общ бюджет възлиза на 273 млрд. евро, ще продължи да подкрепя
икономическото, социално и териториално сближаване (балансирано развитие) на Европейския съюз, за да
се насърчат създаването на работни места, устойчивият растеж и иновациите.
Европейският

социален фонд+ с бюджет от 101 млрд. евро е основният инструмент на ЕС за инвестиции в хората.
Той им помага да намерят по-добри работни места чрез повишаване на квалификацията и преквалификация, гарантира
по-справедливи възможности за работа за всички граждани на ЕС и допринася за по-добро социално приобщаване.
Космическата

програма, чийто бюджет е 16 млрд. евро, инвестира в разгръщането и експлоатацията на европейска
космическа инфраструктура и свързани с нея услуги, които са се превърнали в абсолютна необходимост в ежедневието
на европейците, когато използват мобилни телефони, шофират или търсят места с помощта на навигационна система,
пътуват по въздух или вода. ЕС трябва да запази водещите си позиции в промишлеността и да остане глобална сила в
космическия сектор.

Като се основава на успеха на „Хоризонт 2020“, новата европейска изследователска програма„Хоризонт Европа“ с
общ бюджет от 97,6 млрд. евро ще продължи да насърчава високите постижения в областта на изследванията и да
засилва вниманието към иновациите, така че ЕС да може да се конкурира с останалите развити и бързо развиващи
се икономики. Нов европейски съвет по иновациите ще служи като единно звено за контакт за технологии с висок
потенциал и иновативни дружества с потенциал за разрастване, като целта е Европа да играе водеща роля областта на
иновациите, създаващи пазари.

Механизмът
за свързване на Европа с общ бюджет от 42,2 млрд. евро подкрепя инвестиции в трансгранична
инфраструктура в секторите на транспорта, енергетиката и цифровите технологии и свързва регионите на ЕС. Той
укрепва допълнително политическите цели за декарбонизация и цифровизация на европейската икономика. Без намеса
от страна на ЕС частните оператори и националните органи нямат достатъчно стимули да инвестират в проекти за
трансгранична инфраструктура.

ПРИМЕРИ:
InvestEU: отговор на нуждите от финансиране на
малките и средните предприятия:

Малки и средни предприятия в ЕС през
2016 г.:
23,8 млн.
предприятия
в ЕС

на тях се падат
67% от общата
заетост в
частния сектор

в тях работят
93 млн.
души

Около 85 % от
новите работни
места са в
малки и средни
предприятия

Какво прави InvestEU във връзка с този
проблем?
InvestEU предоставя подкрепа на предприятия,
за които достъпът до финансиране е проблем —
стартиращи предприятия, създадени наскоро малки
дружества, малки и средни предприятия, на които им
липсва достатъчно обезпечение, за да реализират
инвестиционните си проекти за разрастване, както и
силно иновативни дружества.
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Трудности, с които тези дружества се сблъскват
в момента: достъп до дългови инструменти или
дялов капитал, за да се разрастватw

