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INVESTIȚII
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
Prosperitatea Europei de mâine depinde de deciziile în materie de investiții pe care le luăm astăzi. Bugetul UE a fost
întotdeauna o sursă esențială de investiții în Europa. Prin intensificarea investițiilor în domenii precum cercetarea, infrastructura strategică, transformarea digitală a industriei și piața unică, ne vom putea valorifica potențialul de creștere
și vom putea găsi soluții la problematici comune, cum ar fi decarbonizarea și schimbările demografice.
Obiectivele pe termen lung ale UE în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, competitivitatea și creșterea economică
favorabilă incluziunii necesită investiții semnificative în noile modele de mobilitate, energii regenerabile, eficiență energetică, cercetare și inovare, digitalizare, educație și competențe, infrastructură socială, economie circulară, combaterea
schimbărilor climatice și, mai ales, în crearea și dezvoltarea micilor întreprinderi.



Investiții în viitor

CARE SUNT IMPLICAȚIILE
FINANCIARE?

Cu o contribuție de la bugetul UE în valoare de 15,2 miliarde EUR,
InvestEU ar trebui să mobilizeze investiții suplimentare de peste
650 de miliarde EUR în întreaga Europă.
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CE ELEMENTE NOI INTRODUC
PROPUNERILE COMISIEI?
Bazându-se pe succesul Fondului european pentru investiții strategice (Planul Juncker) și al altor instrumente
financiare în catalizarea investițiilor private în întreaga Europă, Comisia propune înființarea unui nou fond de
investiții, complet integrat – InvestEU. Acesta va regrupa toate instrumentele financiare gestionate la nivel
central în UE, într-o singură structură raționalizată. Această nouă abordare va evita suprapunerile, va simplifica
accesul la finanțare și va reduce sarcina administrativă. În plus, Fondul InvestEU va oferi servicii de consiliere și
măsuri de însoțire pentru a sprijini crearea și dezvoltarea de proiecte.
Cu o contribuție de la bugetul UE în valoare de 15,2 miliarde EUR, InvestEU va mobiliza investiții suplimentare de
peste 650 de miliarde EUR în întreaga Europă.
Programul Europa digitală, cu un buget total de 9,2 miliarde EUR, este un nou program dedicat transformării
digitale a serviciilor publice și a întreprinderilor. Acesta stimulează investițiile în supercalculatoare, în inteligența
artificială, în securitatea cibernetică și în competențe digitale avansate. Prin acest nou program se pune accentul
pe dezvoltarea capacităților digitale, în special ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și, prin urmare, pe
creșterea competitivității Europei pe plan internațional.
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CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL
BUGET AL UE ÎN ACEST DOMENIU?
Cu un buget total de 273 de miliarde EUR, politica de coeziune va continua să sprijine coeziunea economică,
socială și teritorială (dezvoltarea echilibrată) a Uniunii Europene pentru a stimula crearea de locuri de muncă,
creșterea durabilă și inovarea.
Fondul social european+, care dispune de fonduri în valoare de 101 miliarde EUR, este principalul instrument al UE
de a investi în capitalul uman. Îi ajută pe cetățeni să obțină locuri de muncă mai bune prin perfecționare și recalificare
profesională, asigură oportunități de angajare mai echitabile pentru toți locuitorii UE și sporește incluziunea socială.
Bugetul de 16 miliarde EUR alocat programului spațial este destinat să sprijine instalarea și exploatarea
infrastructurii spațiale europene și a serviciilor conexe care au devenit indispensabile în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni – atunci când utilizează telefonul mobil, se află la volan sau folosesc un sistem de navigație

pentru a găsi o destinație și ori de câte ori călătoresc cu avionul sau pe mare. UE trebuie să își mențină poziția
de lider în domeniul industriei și să rămână un actor de prim-plan în sectorul spațial.
Continuând pe linia trasată de programul Orizont 2020, noul program european de cercetare Orizont Europa, care
va dispune de un buget total de 97,6 miliarde EUR, va continua să promoveze excelența în cercetare și va pune și
mai mult accentul pe inovare, astfel încât UE să poată concura cu alte economii dezvoltate și cu cele emergente. Un
nou Consiliu european pentru inovare va oferi un ghișeu unic pentru tehnologiile și întreprinderile inovatoare cu
potențial ridicat, pentru ca Europa să devină un precursor în materie de inovare creatoare de piețe.
Cu un buget total de 42,2 miliarde EUR, Mecanismul pentru interconectarea Europei sprijină investițiile
în infrastructura transfrontalieră în sectorul digital, de transport și al energiei și realizează conexiuni între UE și
regiunile sale. Acesta consolidează și mai mult obiectivele de politică în materie de decarbonizare și digitalizare
a economiei europene. Fără intervenția UE, operatorii privați și autoritățile naționale nu dispun de stimulente
suficiente pentru a investi în proiecte de infrastructuri transfrontaliere.

EXEMPLE:
InvestEU: pentru a întâmpina nevoile de finanțare ale
întreprinderilor mici și mijlocii

Întreprinderile mici
și mijlocii în UE în 2016:
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persoane
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sectorul privat
Aproximativ
85% din locurile de muncă
nou create sunt
în IMM-uri

Ce soluții aduce InvestEU?
InvestEU le oferă sprijin întreprinderilor care întâmpină
probleme în a accesa finanțare: întreprinderile noi, întreprinderile tinere și întreprinderile mai mici, întreprinderile
mici și mijlocii care nu dispun de suficiente garanții pentru
a-și realiza proiectele de investiții și de dezvoltare și întreprinderile foarte inovatoare.
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Dificultățile cu care se confruntă aceste tipuri de întreprinderi în prezent:
accesul la instrumente de datorie sau de
capital, necesar pentru a se dezvolta

