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Program InvestEU 
InvestEU to jednolity mechanizm wsparcia inwestycji na lata 2021–2027, który usprawnia korzystanie z 
poszczególnych instrumentów finansowych UE na rzecz polityki wewnętrznej, wcześniej wspieranych z różnych 
funduszy z budżetu UE. Parlament ma głosować nad porozumieniem w pierwszym czytaniu w sprawie InvestEU 
podczas pierwszej sesji plenarnej w marcu 2021 r. 

Kontekst 
W 2018 r. inwestycje w UE nadal były niższe niż przed kryzysem finansowym mimo poprawy ogólnej sytuacji 
gospodarczej, reform strukturalnych podjętych przez państwa członkowskie oraz wyników takich inicjatyw 
UE, jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Dwa lata później społeczno-
gospodarcze skutki kryzysu wywołanego koronawirusem zwiększyły niepewność pod względem 
krajobrazu inwestycyjnego. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W 2018 r. Komisja przedstawiła program InvestEU na lata 2021–2027 jako jednolity system inwestycyjny na 
rzecz polityki wewnętrznej UE, umożliwiający wykorzystanie EFIS i sprawniejsze korzystanie z instrumentów 
finansowych (w formie gwarancji, pożyczek, podziału ryzyka lub kapitału) wspieranych z budżetu UE. Celem 
programu jest wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji, zgodnych z celami UE, poprzez 
ograniczanie ryzyka projektów i przyciąganie prywatnych i publicznych środków finansowych tam, gdzie 
przydział środków finansowych na rynku nie jest optymalny. W maju 2020 r. Komisja postanowiła wzmocnić 
program InvestEU, dostosowując go do popandemicznych potrzeb gospodarki UE. Nowy wniosek 
odzwierciedla częściowe wstępne porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w 2019 r., a także 
zawiera nowe elementy, takie jak utworzenie piątego segmentu polityki poświęconego strategicznym 
inwestycjom europejskim. W konkluzjach z lipca 2020 r. w sprawie ogólnej przyszłości finansów UE Rada 
Europejska znacznie ograniczyła zasoby na finansowanie tworzenia rezerw na gwarancję UE w ramach 
InvestEU. 7 grudnia 2020 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie 
InvestEU. Gwarancja UE w wysokości 26,2 mld EUR (w porównaniu z kwotą 23,5 mld EUR przewidzianą w 
częściowym mandacie Rady) ma uruchomić inwestycje o wartości co najmniej 372 mld EUR w całej UE (w 
cenach bieżących). InvestEU obejmowałby cztery segmenty polityki (zrównoważona infrastruktura; badania 
naukowe, innowacje i cyfryzacja; MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności) i przyczyniałby się do 
transformacji ekologicznej, w tym poprzez cele inwestycyjne i horyzontalny system sprawiedliwej 
transformacji. W przeciwieństwie do EFIS państwa członkowskie miałyby możliwość przekazywania części 
swoich zasobów z innych funduszy UE za pośrednictwem InvestEU w celu promowania synergii. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W swoim mandacie negocjacyjnym Parlament wezwał do zwiększenia zasobów. Parlament wzmocnił 
InvestEU pod wieloma względami, m.in. zapewniając dodatkowe finansowanie w wysokości 1 mld EUR (w 
cenach z 2018 r.) na potrzeby tworzenia rezerw na gwarancję UE oraz konsolidując „portfele odziedziczone” 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego z InvestEU, co mogłoby uruchomić dodatkowe inwestycje w 
wysokości 35–40 mld EUR. W ramach puli krajowej państwa członkowskie mogłyby przydzielać na ten 
mechanizm kwoty nie tylko ze środków objętych zarządzaniem dzielonym, ale również z nowego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Piąty segment, wspierany przez Parlament, 
włączono do pierwotnych czterech segmentów. Ponadto zgodnie z propozycją Parlamentu udzielanie 
wsparcia kapitałowego rentownym MŚP, które ucierpiały w wyniku kryzysu wywołanego koronawirusem, 
wyraźnie wymieniono jako środek, który może być finansowany w ramach InvestEU. 11 stycznia 2021 r. 
parlamentarna Komisja Budżetowa (BUDG) oraz Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) zatwierdziły 
tekst kompromisowy znaczną większością głosów. 
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0108(COD); 
komisje przedmiotowo właściwe: BUDG i ECON; 
sprawozdawcy: José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia) i 
Irene Tinagli (S&D, Włochy). Więcej informacji można znaleźć 
w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”. 
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