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INVESTERINGEN
WAAROM IS DIT EEN PRIORITEIT?
De welvaart van Europa hangt af van de investeringsbesluiten die we vandaag nemen. De EU-begroting is altijd een
essentiële investeringsbron voor Europa geweest. Meer investeren in onderzoek, strategische infrastructuur, digitale
transformatie van het bedrijfsleven en de eengemaakte markt zorgt voor groei en oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen zoals decarbonisatie en demografische verandering.
De langetermijndoelstellingen van de EU voor duurzaamheid, concurrentievermogen en inclusieve groei vereisen grote investeringen in nieuwe mobiliteitsmodellen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, onderzoek en innovatie, digitalisering,
onderwijs en vaardigheden, sociale infrastructuur, circulaire economie, klimaatactie en vooral in kleine ondernemingen.



WAT BETEKENT DIT IN
FINANCIËLE TERMEN?

InvestEU zal met 15,2 miljard euro uit de EU-begroting
wellicht meer dan 650 miljard euro aan extra investeringen in heel Europa aantrekken.
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WAT IS ER NIEUW IN
DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE?
Na het succes van het Europees Fonds voor strategische investeringen (plan-Juncker) en andere financiële instrumenten, die samen privé-investeringen in heel Europa hebben versneld, stelt de Commissie een nieuw, volledig
geïntegreerd investeringsfonds voor: InvestEU. Via InvestEU zullen alle centraal beheerde financiële instrumenten
in de EU worden verankerd in één gestroomlijnde structuur. Daardoor worden overlappingen vermeden, worden
fondsen beter toegankelijk en daalt de administratieve last. Vanuit InvestEU zullen ook advies en begeleidende
maatregelen worden verstrekt voor de opzet en ontwikkeling van projecten.
InvestEU zal met 15,2 miljard euro uit de EU-begroting meer dan 650 miljard euro aan extra investeringen in
heel Europa aantrekken.

Digital
Europe, met een totale begroting van 9,2 miljard euro, is een nieuw programma voor de digitale transformatie
van openbare diensten en bedrijven. Het stimuleert investeringen in supercomputers, artificiële intelligentie, cyberveiligheid en geavanceerde digitale vaardigheden. De klemtoon ligt op de groei van digitale capaciteit, met name van kleine
en middelgrote ondernemingen, zodat het internationale concurrentievermogen van Europa wordt vergroot.

Het plan-Juncker: EU-begroting gebruiken om
privé-investeringen aan te trekken

Europees Fonds voor
strategische investeringen ten opzichte van het
bruto binnenlands product

EFSI-investeringen per sector (*)
Kleinere bedrijven
28 %
Onderzoek, ontwikkeling
en innovatie
Waarvan
22 %
€40,9 miljard
toegewezen
Energie
22 %
Digitaal
12 %
Vervoer
8%
Sociale
infrastructuur
4%

€56.2 miljard
goedgekeurde
financiering uit het
EFSI**

Hogesnelheidsinternet voor

11 miljoen

*** Goedgekeurd door de
Europese Investeringsbank:
€42,3 miljard
Goedgekeurd door het
Europees Investeringsfonds:
€13,9 miljard

gezinnen

€283,7 miljard

Hernieuwbare
energie voor

Totale investeringen in verband
met EFSI-goedkeuringen

Milieu en
hulpbronnenefficiëntie
4%
Doelstelling voor 2020:

4.2

miljoen

gezinnen

Betere gezondheidszorg voor

1 miljoen
people

€500 miljard
* Op basis van goedgekeurde verrichtingen

Donkere kleur = hogere
investeringen

OP WELKE ANDERE MANIEREN ZAL DE TOEKOMSTIGE
EU-BEGROTING EEN VERSCHIL MAKEN OP DIT GEBIED?

Met een totale begroting van 273 miljard euro zal het Cohesiebeleid de economische, sociale en territoriale
samenhang (evenwichtige ontwikkeling) van de Europese Unie blijven stimuleren voor meer banen, duurzame
groei en innovatie.
Het Europees Sociaal Fonds+ is met 101 miljard euro het belangrijkste EU-instrument om te investeren in
mensen. Het helpt hen aan een betere baan door bij- en herscholing, biedt alle EU-burgers een eerlijke kans op
werk en bevordert de sociale inclusie.
Het ruimtevaartprogramma (16 miljard euro) investeert in de installatie en exploitatie van Europese ruimtevaartinfrastructuur en verwante diensten die in het dagelijks leven van de Europeanen onmisbaar zijn geworden
om te bellen, te rijden, te navigeren of te reizen door de lucht of over zee. De EU moet een industriële leider en
mondiale speler blijven in de ruimtevaartsector.

Na het succes van Horizon 2020 zal een nieuw Europees onderzoeksprogramma, Horizon Europa, met een totaalbudget van 97,6 miljard euro, excellentie in onderzoek blijven bevorderen en de focus op innovatie versterken,
zodat de EU kan concurreren met andere ontwikkelde en opkomende economieën. Met de nieuwe Europese innovatieraad zullen veelbelovende technologieën en innovatieve bedrijven met groeipotentieel over een éénloketsysteem beschikken. Europa moet een voortrekker in marktcreërende innovatie worden.

Met
een totale begroting van 42,2 miljard euro steunt de Connecting Europe Facility investeringen in
grensoverschrijdende infrastructuur voor vervoer, energie en digitale sectoren en verbindt ze de EU en haar regio’s.
Ze versterkt de beleidsdoelstellingen voor de decarbonisatie en digitalisering van de Europese economie. Zonder
de EU worden privé-exploitanten en overheden onvoldoende gestimuleerd om te investeren in grensoverschrijdende infrastructuurprojecten.

VOORBEELDEN:
InvestEU: steunt de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen:

Kleine en middelgrote ondernemingen
in de EU in 2016:
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banen

Hoe pakt InvestEU dat aan?
InvestEU steunt bedrijven die moeilijk toegang tot financiering krijgen: start-ups, jonge en kleine ondernemingen,
kleine en middelgrote ondernemingen met onvoldoende
onderpand om groeigerichte investeringsprojecten te realiseren en buitengewoon innovatieve bedrijven.
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