
                                                                                                                                                                                                                                                  

 
EU:s Investeringsplan  

Bakgrund 
Sedan den globala ekonomi- och finanskrisen har investeringstakten i EU varit låg. 
Samordnade insatser på EU-nivå krävs för att vända den nedåtgående trenden och få 
fart på återhämtningen. Tillräckliga resurser finns och måste mobiliseras i hela EU till 
stöd för investeringar. Investeringsplanen ska ta bort hinder för investeringar, 
marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda nya och befintliga ekonomiska 
resurser på ett smartare sätt. För att uppnå målen krävs insatser på tre områden: 

• Få fram investeringar på minst 315 miljarder euro under tre år. 
• Stödja investeringar i den reala ekonomin. 
• Skapa investeringsvänliga förutsättningar. 

Mål 
• Vända på trenden med sjunkande investeringar för att få fart på sysselsättningen 

och återhämtningen – utan att belasta statsbudgeterna. 
• Stödja investeringar som tillgodoser långsiktiga behov i ekonomin och stärker 

konkurrenskraften. 
• Stödja investeringar som hjälper till att stärka produktionskapaciteten och 

infrastrukturen, med fokus på att skapa en mer genuin inre marknad. 

Medel 
Stora vinster finns att göra för EU på att överbrygga hinder på den inre marknaden och 
utnyttja alla tillväxtmöjligheter. För att förbättra affärsklimatet ska investeringsplanen 
därför se till att öka kapitalet för småföretagen och långsiktiga projekt. Med Europeiska 
fonden för strategiska investeringar (Efsi) ska den onda cirkeln med låga investeringar 
brytas och privat investeringskapital användas bättre. Efsi är den främsta kanalen för att 
få fram minst 315 miljarder euro i ytterligare investeringar de närmaste tre åren. Fonden 
möjliggör att EIB kan finansiera projekt med hög riskprofil och på så sätt maximera 
effekten av offentliga medel och attrahera privata investeringar. Fonden inrättas inom 
Europeiska investeringsbanken (EIB). Det är framförallt strategiska investeringar, som 
bredbands- och energinät, som ska få stöd, men även små och mellanstora företag. I 
investeringsplanen ingår Portalen för investeringsprojekt på EU-nivå med projekt som är 
viktiga för i EU. Det finns också ett Europeiskt centrum för investeringsrådgivning som 
ska vara en inkörsport till stöd för investeringsprojekten. Centrumet ska sprida god 
praxis, lärdomar och goda exempel på projektfinansiering och projektförvaltning.  
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