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INVESTICE
PROČ SE JEDNÁ O PRIORITU?
Budoucí prosperita Evropy závisí na investičních rozhodnutích, která přijímáme dnes. Rozpočet EU byl vždy klíčovým
zdrojem investic v celé Evropě. Posílení investic v oblastech, jakými jsou výzkum, strategická infrastruktura, digitální
transformace průmyslu a jednotný trh, uvolní budoucí růst a bude reagovat na společné výzvy, např. na dekarbonizaci
a demografické změny.
Dlouhodobé cíle EU týkající se udržitelnosti, konkurenceschopnosti a růstu podporujícího začlenění vyžadují značné investice do nových modelů mobility, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, výzkumu a inovací, digitalizace,
vzdělávání a dovedností, sociální infrastruktury, oběhového hospodářství, opatření v oblasti klimatu, a zejména do zakládání malých podniků a růstu..



Investice do budoucnosti

CO TO ZNAMENÁ Z
HLEDISKA FINANCOVÁNÍ?

Očekává se, že InvestEU s příspěvkem z rozpočtu EU ve výši
15,2 miliardy EUR zmobilizuje v celé Evropě více než 650
miliard EUR dodatečných investic.
Program Digitální Evropa a Nástroj pro propojení
Evropy – digitální složka
Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER)
Program Euratomu v oblasti výzkumu a odborné přípravy

v miliardách EUR

120
100
80
60
40

Inovační okno fondu InvestEU

20

Horizont Evropa

0
2014-202O

2021-2027

Zdroj: Evropská komise
Pozn.: Ve srovnání s víceletým finančním
rámcem na období 2014–2020 pro EU-27 (odhad)

CO JE V NÁVRZÍCH
KOMISE NOVÉHO?
V návaznosti na úspěch Evropského fondu pro strategické investice (Junckerův plán) a dalších finančních nástrojů používaných pro stimulaci soukromých investic v celé Evropě navrhuje Komise zřídit nový, plně integrovaný
investiční fond InvestEU. InvestEU zakotví všechny finanční nástroje, které jsou v EU centrálně řízené, do jediné,
zjednodušené struktury. Nový přístup zamezí překrývání, zjednoduší přístup k finančním prostředkům a sníží administrativní zátěž. Fond InvestEU bude navíc poskytovat poradenské služby a doprovodná opatření s cílem podpořit
tvorbu a rozvoj projektů.
InvestEU, na který se z rozpočtu EU přispěje 15,2 miliardy EUR, zmobilizuje v celé Evropě více než 650 miliard
EUR dodatečných investic.
Digitální Evropa s celkovým rozpočtem ve výši 9,2 miliardy EUR je nový program věnovaný digitální transformaci veřejných služeb a podniků. Posiluje investice do superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti
a pokročilých digitálních dovedností. Cílem tohoto nového programu je zlepšit digitální kapacity, zejména malých a
středních podniků, a zvýšit tak mezinárodní konkurenceschopnost Evropy.

Prezentace úspěchu „Junckerova plánu“, pokud jde o
používání rozpočtu EU k mobilizaci soukromých investic
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JAK JEŠTĚ PŘISPĚJE BUDOUCÍ
ROZPOČET EU V TÉTO OBLASTI?

*na základě schválených operací

Tmavší barvy znamenají
vyšší investice

S celkovým rozpočtem ve výši 273 miliardy EU bude politika soudržnosti i nadále podporovat hospodářskou,
sociální a územní soudržnost (vyvážený rozvoj) v Evropské unii, aby podpořila tvorbu pracovních míst, udržitelný
růst a inovace.
Hlavním nástrojem EU pro investice do lidí je Evropský Sociální fond+ s rozpočtem 101 miliard EUR. Napomáhá
získat lepší pracovní místa rozšiřováním dovedností a rekvalifikací, zajišťuje spravedlivější pracovní příležitosti pro
všechny občany EU a podporuje sociální začlenění.
Kosmický

program s rozpočtem 16 miliard EUR investuje do zavádění a využívání evropské vesmírné infrastruktury a souvisejících služeb, které se staly nepostradatelnou součástí každodenního života evropských občanů, např.
při používání mobilních telefonů, řízení nebo hledání míst navigačními systémy, cestování letadlem nebo po moři.
EU si musí udržet své vedoucí postavení v oblasti průmyslu a být i nadále hlavním aktérem v kosmickém odvětví.
V
 návaznosti na úspěch programu Horizont 2020 bude nový evropský výzkumný program Horizont Evropa
s celkovým rozpočtem ve výši 97,6 miliardy EUR i nadále podporovat vynikající úroveň výzkumu a posilovat

zaměření na inovace, aby EU mohla konkurovat jiným rozvinutým a rozvíjejícím se ekonomikám. Nová Evropská
rada pro inovace bude fungovat jako jednotné kontaktní místo pro technologie s velkým potenciálem a inovativní
společnosti, které mají možnost růstu, a bude usilovat o to, aby se z Evropy stal průkopník v oblasti inovací, které
vytvářejí trh.

Nástroj
pro propojení Evropy podporuje s celkovým rozpočtem 42,2 miliardy EUR investice do přeshraniční
infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky a digitálního odvětví a spojuje EU a její regiony. Posiluje politické cíle v
oblasti dekarbonizace a digitalizace evropského hospodářství. Bez zásahu EU by soukromé subjekty a vnitrostátní
orgány nebyly dostatečně motivovány do projektů přeshraniční infrastruktury investovat.

PŘÍKLADY:
InvestEU: reakce na potřeby financování malých
a středních podniků:

Malé a střední podniky v EU v roce 2016:
23,8 milionu
podniků v EU

Zaměstnávají
93 miliony
osob

poskytují 67 %
celkového počtu
pracovních míst
v soukromém
sektoru
v malých a středních podnicích je
přibližně 85 %
nových pracovních míst

Jak InvestEU řeší tento problém?
InvestEU podporuje podniky, které mají složitý přístup k financování, tj. začínající podniky, mladší a menší společnosti, malé a střední podniky, kterým k realizaci investičních
projektů zaměřených na růst podniku chybí dostatečné
zajištění, a vysoce inovativní společnosti.

Aktuální překážky pro tyto
společnosti: získat pro účely růstu
dluhové nebo kapitálové financování
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