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INVESTĪCIJAS
KĀPĒC TĀ IR PRIORITĀTE?
Eiropas turpmākā labklājība ir atkarīga no tā, kādus lēmumus par investīcijām pieņemsim šodien. ES budžets allaž ir
bijis svarīgs investīciju avots visā Eiropā. Palielinot ieguldījumus tādās jomās kā pētniecība, stratēģiskā infrastruktūra,
rūpniecības digitālā pārveide un vienotais tirgus, spēsim atraisīt turpmāko izaugsmi un risināt tādus kopīgos problēmjautājumus kā dekarbonizācija un demogrāfiskās pārmaiņas.
Lai sasniegtu ES ilgtermiņa mērķus ilgtspējības, konkurētspējas un iekļaujošas izaugsmes jomā, ir vajadzīgas pamatīgas investīcijas jaunos mobilitātes modeļos, atjaunojamā enerģijā, energoefektivitātē, pētniecībā un inovācijā, digitalizācijā, izglītībā un prasmēs, sociālajā infrastruktūrā, aprites ekonomikā, klimata pasākumos un it īpaši mazo uzņēmumu izveidē un izaugsmē.



Investīcijas nākotnē

KO TAS NOZĪMĒ
FINANSIĀLĀ ZIŅĀ?

Fonds InvestEU, saņemdams 15,2 miljardus eiro no
ES budžeta, spēs visā Eiropā piesaistīt papildu investīcijas
vairāk nekā 650 miljardu eiro vērtībā.

Programma “Digitālā Eiropa” un Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumenta digitālā daļa
Starptautiskais eksperimentālais kodoltermiskais reaktors (ITER)
Euratom pētniecības un mācību programma
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Piezīme: salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada
ES-27 valstu daudzgadu finanšu shēmu (aplēse).

KAS KOMISIJAS
PRIEKŠLIKUMOS IR JAUNS?
Ar labiem panākumiem sevi ir apliecinājis Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (t.s. Junkera plāns) un citi finanšu
instrumenti, kam izdevās piesaistīt ievērojamas privātās investīcijas visā Eiropā, tāpēc Komisija ierosina izveidot
jaunu, pilnībā integrētu investīciju fondu InvestEU. Šis fonds visus ES centralizēti pārvaldītos finanšu instrumentus sasaistīs vienotā, racionalizētā struktūrā. Šī jaunā pieeja novērsīs pārklāšanos, vienkāršos piekļuvi finansējumam un samazinās administratīvo slogu. Turklāt fonds InvestEU nodrošinās konsultāciju pakalpojumus un atbalstu
projektu izveidei un attīstībai.
InvestEU, saņemdams 15,2 miljardus eiro no ES budžeta, visā Eiropā piesaistīs papildu investīcijas vairāk nekā
650 miljardu eiro vērtībā.

“Digitālā
Eiropa” ir jauna programma ar 9,2 miljardu eiro budžetu, kas paredzēta valsts dienestu un uzņēmumu digitālajai pārveidei. Tā veicina investīcijas superdatoros, mākslīgajā intelektā, kiberdrošībā un padziļinātu
digitālo prasmju apguvē. Jaunā programma tiecas vairot digitālo kapacitāti, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu lokā,
tādējādi palielinot Eiropas starptautisko konkurētspēju.

Veiksmīgā pieredze ar Junkera plānu, ES budžetu
izmantojot privāto investīciju mobilizēšanai

Eiropas Stratēģisko
investīciju fonda
investīciju apjoms pret IKP

ESIF investīcijas pa nozarēm*
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56,2 miljardi €
apstiprināts Eiropas
Stratēģisko investīciju
fonda finansējums**
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internets
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***Ar Eiropas Investīciju bankas
apstiprinājumu: 42,3 miljardi €
Ar Eiropas Investīciju fonda apstiprinājumu: 13,9 miljardi €

283,7 miljardi €
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Kopējās investīcijas projektos ar
ESIF apstiprinājumu
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4%
2020. gada mērķis:
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1

cilvēku

: 500 miljardi €
*Pamatojoties uz apstiprinātām darbībām.

KO VĒL JAUNAIS ES BUDŽETS
UZLABOS ŠAJĀ JOMĀ?

Jo tumšāka krāsa, jo
lielāks īpatsvars


Kohēzijas
politika, kurai no budžeta tiks atvēlēti 273 miljardi eiro, turpinās atbalstīt Eiropas Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju (līdzsvarotu attīstību), lai radītu darbvietas, veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi
un inovāciju.
Eiropas

Sociālais fonds+, kam piešķirts 101 miljardu eiro liels budžets, ir galvenais ES instruments ieguldījumiem cilvēkos. Ar fonda palīdzību viņi var atrast labāku darbu, profesionāli pilnveidojoties un pārkvalificējoties,
turklāt fonds nodrošina taisnīgākas darba iespējas visiem ES iedzīvotājiem un veicina sociālo iekļaušanu.
No Kosmosa programmas, kam atvēlēti 16 miljardi eiro, ir paredzētas investīcijas Eiropas kosmosa infrastruktūras objektu izvietošanai un ekspluatācijai, kā arī ar to saistītajiem pakalpojumiem, bez kuriem vairs nav iedomājama eiropiešu ikdiena, kad tie izmanto mobilos tālruņus, brauc vai meklē adresi ar navigācijas sistēmu, lido lidmašīnā
vai ceļo pa jūru. ES ir jāsaglabā līderpozīcijas rūpniecībā un vadoša globālās kosmosa nozares dalībnieka statuss.

Balstoties uz pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” panākumiem, jaunā Eiropas pētniecības programma “Apvārsnis
Eiropa”, kuras budžets ir 97,6 miljardi eiro, arī turpmāk veicinās izcilību pētniecībā un spēcīgāk akcentēs inovāciju, lai ES varētu sekmīgi konkurēt ar citām attīstītajām un jaunietekmes valstīm. Jaunā Eiropas Inovācijas
padome darbosies kā vienas pieturas aģentūra, kurā inovatīvi uzņēmumi ar darbības izvērses potenciālu varēs
vērsties jautājumos par potenciālām augstajām tehnoloģijām. Mērķis ir padarīt Eiropu par līderi tādu inovāciju
jomā, kas rada pašas savu tirgu.
No Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, kura budžets ir 42,2 miljardi eiro, tiek atbalstītas investīcijas transporta, enerģētikas un digitālās nozares pārrobežu infrastruktūrā un ES valstu un reģionu
savstarpējā savienošana. Tas vēl vairāk nostiprina tādus politikas mērķus kā dekarbonizācija un digitalizācija. Bez
ES iesaistīšanās privātā sektora uzņēmumiem un valsts iestādēm nebūs pietiekama stimula investēt pārrobežu
infrastruktūras projektos.

PIEMĒRI:
InvestEU – skats uz mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma vajadzībām

Mazie un vidējie uzņēmumi ES 2016. gadā
23,8 miljoni
uzņēmumu
ES

nodarbina
67 % no visiem
privātajā sektorā strādājošajiem

nodarbina
93 miljonus
cilvēku

ap 85 % jaunu
darbvietu rodas
mazos un vidējos uzņēmumos

Kā InvestEU risina šo problēmu?
InvestEU sniedz atbalstu uzņēmumiem, kuriem nav viegli
iegūt finansējumu, – jaunuzņēmumiem, nesen dibinātiem
un pavisam nelieliem uzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem trūkst pietiekama nodrošinājuma, lai īstenotu savus investīciju projektus, kas spētu
panākt uzņēmuma izaugsmi, un izteikti inovatīviem uzņēmumiem
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Šķēršļi, kas kavē šos uzņēmumus:
izaugsmei vajadzīgā aizdevuma vai kapitāla iegūšana

