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EU-investeringarna har fortsatt att ligga omkring 300 miljarder euro under den
långfristiga hållbara investeringsnivån på 21–22 % av BNP

"Hållbar trend" för
investeringar med en
förutsatt BNP-nivå på
21-22%
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En investeringsplan för Europa

SE TILL ATT FINANSIERINGEN NÅR DEN REALA
EKONOMIN

MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR





Kraftigt stöd till strategiska investeringar
Bättre tillgång till finansiering för
investeringar för små och medelstora och
medelstora börsföretag
Strategisk användning av EU-budgeten
Bättre utnyttjande av de europeiska strukturoch investeringsfonderna






Förberedelser för en förteckning över projekt
Tekniskt stöd på alla nivåer
Nära samarbete mellan nationella
utvecklingsbanker och EIB
Uppföljning på EU-nivå och på nationell och
regional nivå, även verksamhet utåt

BÄTTRE INVESTERINGSKLIMAT





Förutsägbara lagar av hög kvalitet
Nationella utgifter, skattesystem och
offentliga förvaltningar av hög kvalitet
Nya källor till långsiktig finansiering
Bort med icke-finansiella rättsliga hinder
inom nyckelsektorer på EU:s inre marknad
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EU-garanti

5 md euro

16 md euro*

Eventuella
övriga
offentliga och
privata bidrag

Europeiska fonden för strategiska
investeringar
21 md euro

5 md euro

16 md euro
x 15

Små och medelstora företag och
medelstora börsföretag
cirka 75 md euro

Långsiktiga investeringar
cirka 240 md euro

Extra totalt 2015-17:
cirka 315 md euro
*

50 % garanti = 8 miljarder euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (3,3), Horisont 2020 (2,7) och

budgetreserven (2)
** Netto för de ursprungliga EU-bidragen som används som garanti: 307 miljarder euro
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