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A 2021–2027-es időszakra szóló uniós költségvetés: A Bizottság üdvözli az
InvestEU-ról elért előzetes megállapodást
Brüsszel, 2019. március 20.
Az Európai Bizottság üdvözli a javasolt InvestEU program kapcsán elért előzetes
megállapodást. A következő hosszú távú, 2021–2027 közötti uniós költségvetés részét
képező program célja az európai magán- és közberuházások fellendítése.
Az Európai Parlament, a tagállamokat képviselő Tanács és a Bizottság között most elért előzetes
megállapodás kulcsfontosságú lépés az InvestEU program létrehozása felé, amely egy tető alatt fogná
össze az Európai Stratégiai Beruházási Alapot és az Unió-beli beruházásokat jelenleg támogató 13
egyéb uniós pénzügyi eszközt, ezáltal megkönnyítve a hozzáférést a finanszírozáshoz.
Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta:„Európa ma sokkal jobb formában van, mint
néhány évvel ezelőtt. A 2014 végén indított európai beruházási tervnek köszönhetően új lendületet
kaptak a beruházások. De a munkahelyteremtés és a növekedés élénkítése érdekében még ennél is
többet tehetünk, és kell is tennünk. És itt lép be a képbe az InvestEU, amelynek révén az eddig elért
sikereinkre támaszkodva, közforrásokból Unió-szerte stratégiai fontosságú projekteket
finanszírozhatunk. A mai megállapodás nem jöhetett volna jobbkor: azt jelenti, hogy az uniós
pénzeszközök hatására mihamarabb megszülethetnek majd az első kézzelfogható eredmények.”
Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért
felelős alelnök a következőket mondta: „Az InvestEU program a fenntartható, reziliens és
versenyképes európai gazdaság létrehozására irányuló törekvéseink zászlóshajója lesz. További
lendületet fog adni a beruházásoknak az olyan kulcsfontosságú területeken, mint a mesterséges
intelligencia, a körforgásos gazdaság, az éghajlat-politika, valamint a társadalmi befogadás és a
készségek, emellett pedig a finanszírozáshoz való hozzáférés is könnyebbé és átláthatóbbá válik a
kedvezményezettek számára. Köszönetemet fejezem ki és gratulálok a Parlamentnek és a
tagállamoknak a mai megállapodáshoz vezető fáradhatatlan erőfeszítéseikért.”
Az InvestEU a Juncker-terv, azaz az európai beruházási terv sikerére épít. A Juncker-terv mintájára az
InvestEU uniós költségvetési garanciát nyújt. A garanciavállalások összege legalább 38 milliárd euró
lesz, ami a tervek szerint minimálisan 650 milliárd euró mobilizálását jelentheti. Az InvestEU Alapot a
projektgazdák számára testre szabott támogatást nyújtó InvestEU Tanácsadó Platform és az InvestEU
Portál egészíti majd ki, amely a potenciális befektetők számára könnyű hozzáférést biztosít az érett
szakaszban lévő projektekhez.
Az InvestEU az Európai Beruházási Bank Csoporttal (EBB), az Unió bankjával létrehozott
partnerségként működik, és nyitva áll majd más végrehajtó partnerek előtt is.
Az előzetes megállapodást az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak még hivatalosan jóvá kell hagynia.
Az InvestEU költségvetési vonatkozásai az EU következő, a Bizottság által 2018 májusában
előterjesztett hosszú távú költségvetéséről szóló átfogó megállapodástól függnek.
A Juncker-tervben a Bizottság stratégiai partnereként közreműködő Európai Beruházási Bank
legfrissebb adatai azt mutatják, hogy 2019. márciusig az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)
csaknem 390 milliárd euró összegű beruházást mozgósított. Az ESBA keretében eddig jóváhagyott
műveletek a 28 tagállamban összesen 72,5 milliárd euró finanszírozási volument képviselnek. Az EBB
53,9 milliárd euró értékben 518 ESBA által támogatott infrastrukturális projektet hagyott jóvá, míg az
Európai Beruházási Alap 18,6 milliárd euró értékben 537 finanszírozási megállapodást írt alá kis- és
középvállalkozások javára. E megállapodások előnyeit 929 000 kkv fogja élvezni.
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