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InvestEU: Posłowie za programem
wspomagającym zatrudnienie, wzrost i inwestycje
 

Wspomaganie projektów, trudnych do sfinansowania 
Posłowie chcą podwyższenia gwarancji UE: €40.8 miliardów, które wygenerować
mają inwestycje o wartości €698 miliardów) 
Wzmocnienie systemu oceny odpowiedzialności  oraz koncentracja na ochronie
środowiska
 

Parlament przyjął stanowisko w sprawie nowego programu UE na rzecz wspierania
inwestycji i dostępu do finansowania w latach 2021-2027.
 
Inicjatywa  “InvestEU”  ma  wspomagać  projekty,  które  miałyby  trudności  w  przyciąganiu
inwestycji (np.: projekt długoterminowy lub oparty na nowatorskich rozwiązaniach). Zastąpi ona
EFIS  (Europejski  Fundusz  Inwestycji  Strategicznych)  stworzony  w  następstwie  kryzysu
finansowego.
 
Posłowie zamierzają wzmocnić propozycję Komisji Europejskiej poprzez:
 

podwyższenie gwarancji UE (z €38 do €40.8 miliardów, które wygenerować mają
inwestycje o wartości €698 miliardów) 
nowe  cele,  takie  jak  zwiększenie  stopy  zatrudnienia  w  UE,  osiągnięcie  celów
porozumienia paryskiego w sprawie klimatu lub spójności gospodarczej, terytorialnej
i społecznej; 
lepszą ochronę klimatu: Posłowie do PE wyznaczyli cel "co najmniej 40%" całkowitej
puli środków finansowych programu InvestEU na cele klimatyczne. 
zapewnienie większej odpowiedzialności wobec obywateli europejskich, poprzez
coroczne składanie sprawozdań Parlamentowi i Radzie na temat postępów, wpływu i
funkcjonowania programu InvestEU.
 

Sprawozdanie przyjęto 517 głosami do 90, przy 25 wstrzymujących się od głosu.
 
Na stronie  dedykowanej  programowi  “InvestEU”  znajdują  się  przykłady  projektów,  które
uzyskały  wsparcie  UE.
 
Kolejne kroki
 
Posłowie  są  teraz  gotowi  do  rozpoczęcia  negocjacji  z  ministrami  UE w celu  osiągnięcia
porozumienia  w  pierwszym czytaniu.
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_pl.htm
https://europa.eu/investeu/home_pl


Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (16.01.2019)
Nagranie debaty (15.01.2019)
Ścieżka proceduralna
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
José Manuel Fernandes (EPP, PT)
Roberto Gualtieri (S&D, IT)
InvestEU: teksty prawne oraz dane
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96899.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96892.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
https://twitter.com/EP_Economics
https://twitter.com/EP_Budgets
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