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Европейска комисия - Съобщение за медиите

В публикувано днес съобщение Комисията показва как Планът за инвестиции за Европа,
т.нар. план „Юнкер“, е помогнал за възстановяването на устойчивото равнище на
инвестициите в Европа, четири години след началото на неговото изпълнение.

Първоначалната цел на Плана за инвестиции и свързаните с него очаквания са надхвърлени – до
момента са мобилизирани инвестиции в размер на 360 млрд. евро, две трети от които са от частни
източници. Благодарение на подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) 850 000 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от подобрен достъп до
финансиране. Според оценки със средства от ЕФСИ вече е подкрепено създаването на над
750 000 работни места, като се очаква техният брой да достигне 1,4 милиона до 2020 г. Това се
отразява положително на милиони европейски домакинства.

Благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече е нараснал с 0,6%, като се очаква този процент
да достигне 1,3% до 2020 г. Планът е от полза за всички държави от ЕС, особено за тези, които
бяха засегнати най-силно от кризата. Днес успешният модел на ЕФСИ се превръща в новия еталон
за подкрепяните от ЕС инвестиции както в рамките на Съюза, така и извън него – новия фонд
InvestEU и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество, предложени от Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Юрки Катайнен, заместник-председател на Комисията, отговарящ за заетостта, растежа,
инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Планът за инвестиции изигра повратна роля. За
четири години този нов и уникален подход за мобилизиране на частни инвестиции за
общественото благо донесе на икономиката свежо финансиране в размер на 360 млрд. евро. Също
така помогнахме да започне изпълнението на иновативни проекти и подобрихме инвестиционната
среда в Европа. В следващия дългосрочен бюджет на ЕС искаме да запазим набраната скорост и
да превърнем успешния модел на Плана за инвестиции в новия европейски стандарт за подкрепа
на инвестициите.

Безспорният успех на плана „Юнкер“ се дължи както на неговото инвестиционно измерение, така
и на две други негови измерения. Съобразената с нуждите подкрепа на стотици организатори на
проекти в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, който вече е
разгледал 860 молби, и Европейският портал за инвестиционни проекти, който предоставя на
инвеститорите лесен достъп до готови за изпълнение проекти, са две важни иновации в този
контекст.

Освен това се полагат усилия на национално и европейско равнище за премахване на пречките
пред инвестициите и превръщането на Европа в още по-привлекателно място за установяване и
развитие на предприятия. В съответствие с целта на Плана за инвестиции и за да се подобри
допълнително инвестиционната среда в Европа, в съобщението се подчертава необходимостта от
следните постоянни и координирани усилия:

Премахване на регулаторните пречки: Комисията се стреми да улесни трансграничния
обмен, да осигури по-голяма регулаторна предвидимост и да създаде безпрецедентни
възможности за инвестиции по линия на стратегията за единния пазар, цифровия единен
пазар, съюза на капиталовите пазари и енергийния съюз. Докато прави преглед на
оставащите пречки и възможности в рамките на единния пазар в отделно съобщение,
Комисията също така призовава Европейския парламент и Съвета да пристъпят бързо към
приемането на реформите, определени в тези четири стратегии за целия ЕС, като например
оставащите градивни елементи на съюза на капиталовите пазари.

-

Провеждане на благоприятстващи бизнеса структурни реформи: в рамките на
европейския семестър Комисията на Юнкер въведе нов подход, основан на т.нар. „образцов
триъгълник“, който включва структурни реформи, инвестиции и фискална отговорност.
Благодарение на този подход се забелязва напредък във всички държави от ЕС, особено по
отношение на администрацията и условията за бизнес. Необходимо е обаче някои държави да
направят повече за изпълнението на структурните реформи, например в областта на
правосъдната система.

-

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_bg.htm
http://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html
https://ec.europa.eu/commission/files/juncker-plan-work-bringing-investment-back-track-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/internal-market_bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_bg
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32614


IP/18/6484 

Както според годишния обзор на растежа (ГОР) за 2019 г., публикуван вчера в рамките на
есенния пакет на европейския семестър, така и според публикуваните днес резултати от
проучване Евробарометър са необходими повече усилия за премахване на пречките пред
инвестициите в Европа. В ГОР се подчертава колко е важно държавите да се възползват от
устойчивия икономически растеж, за да осъществят национални реформи с цел подобряване на
производителността, приобщаването и институционалното качество и преодоляване на недостига
на инвестиции. Проучването „Евробарометър“ показва, че само някои от анкетираните
предприятия са успели да реализират част или всички от желаните от тях инвестиции, което е
признак за все още съществуващите регулаторни пречки, например административната тежест.

Предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС има за цел именно
укрепване на позицията на ЕС в световната икономика като привлекателно място за инвестиции.
Новият фонд InvestEU ще се основава на успеха на ЕФСИ и ще има за цел мобилизирането на
допълнителни инвестиции в размер на 650 млрд. евро, а чрез програмата за подкрепа на
реформите ще се предоставя техническа и финансова помощ на държавите членки за
извършването на реформи. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат
напредък по следващия дългосрочен бюджет на ЕС и свързаните с него секторни предложения.

Контекст
Планът за инвестиции за Европа (планът „Юнкер“) бе иницииран през ноември 2014 г., за да се
обърне низходящата тенденция по отношение на равнищата на инвестициите и да се насочи
Европа по пътя на икономическото възстановяване. Благодарение на неговия иновативен подход
към инвестициите – използване на ограничени публични ресурси с гаранция от бюджета на ЕС,
предоставена на групата на Европейската инвестиционна банка – значителни частни и публични
средства бяха и продължават да бъдат мобилизирани за инвестиции в стратегически сектори на
икономиката на Съюза, като например инфраструктура и жилища, научноизследователска и
развойна дейност, нови технологии и методи за производство, образование и умения и преход
към нисковъглеродна икономика.

През юли 2018 г. бе надхвърлена първоначалната цел на плана „ Юнкер“ за инвестиции в размер
на 315 млрд. евро. До момента са одобрени 993 операции по ЕФСИ. Очаква се те да доведат до
360 млрд. евро инвестиции в 28-те държави от ЕС, като целта е тази сума да достигне 500 млрд.
евро до 2020 г.

За повече информация
Информационен документ: Планът „Юнкер“ в действие

Планът „Юнкер“: основни резултати по държави и сектори – ноември 2018 г.

Съобщение за медиите: Единният пазар – най-ценният актив на Европа в един динамичен свят

Съобщение за медиите: Комисията предприема действия за подобряване на стандартизацията в
рамките на единния пазар

Следете съобщенията на заместник-председателя Катайнен в Twitter: @jyrkikatainen

Следете InvestEU в Twitter: #InvestEU

Лица за контакти с медиите:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2159
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4469_bg.htm
:%20https:/ec.europa.eu/commission/files/factsheet-juncker-plan-work_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_en.htm
https://twitter.com/jyrkikatainen
https://twitter.com/search?q=investEU&amp;src=typd
mailto:johannes.bahrke@ec.europa.eu
mailto:sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm

	Планът „Юнкер“ в действие: възстановяване на инвестициите в Европа

