PLAN INWESTYCYJNY
Plan Inwestycyjny dla Europy, potocznie zwany Planem Junckera, przewiduje pobudzenie inwestycji
w europejskiej gospodarce. Został ogłoszony przez Komisję Europejską w listopadzie 2014r., partnerem
strategicznym jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Jego centralnym elementem jest Europejski Fundusz
na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), z którego dofinansowywane są projekty. W Polsce środki
przekazywane są za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Pierwotnie Plan stworzony został na okres 2015-2018, jednak z uwagi na jego dotychczasowe powodzenie,
Komisja Europejska postanowiła przedłuŜyć
jego funkcjonowanie do 2020 r. - tj. do
końca obowiązywania aktualnych
wieloletnich ram finansowych.
Postanowiono takŜe podwoić EFIS pod
względem finansowym do co najmniej pół
biliona euro na inwestycje. Powołany został
równieŜ nowy Europejski Plan Inwestycji
Zewnętrznych (EPIZ), który pozwoli na
pobudzenie inwestycji w Afryce i w krajach
sąsiadujących z UE. Jego celem jest przede
wszystkim wsparcie rozwoju infrastruktury
społecznej i gospodarczej oraz MŚP poprzez
usuwanie przeszkód dla inwestycji
prywatnych.
Plan skupia się na 10 priorytetach:
1) Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji: Fundusz przeznaczony dla inwestycji, które nie
otrzymałyby wsparcia finansowego w innym przypadku, to m.in. badania naukowe, innowacje, energia ze źródeł
odnawialnych, sieci szerokopasmowe i opieka zdrowotna. 2) Połączony jednolity rynek cyfrowy: celem jest
zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom lepszego dostępu do cyfrowych towarów i usług z całej Europy.
Stworzone zostaną warunki do rozwoju sieci cyfrowych i usług innowacyjnych. 3) Unia, energia i klimat: Plan
budowy unii energetycznej pozwoli na osiągnięcie celów takich jak ograniczenie emisji oraz zwiększenie
bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności systemów energetycznych. 4) Rynek wewnętrzny: Komisja pracuje
nad jego usprawnieniem w dziedzinach opodatkowania, finansów, towarów i usług. Plan opiera się na załoŜeniu,
Ŝe przedsiębiorstwa powinny płacić podatki w tym kraju, w którym wypracowują zyski.
5) Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa: przewidziane zostały konkretne kroki
mające zamknąć się w dwóch etapach na przestrzeni nadchodzących lat. Pierwszy etap – „Pogłębienie przez
działanie” ma odbyć się w latach 2015-2017, drugi etap „Dokończenie struktury UGW”, w którym podjęte
zostaną dalekosięŜne działania celem nadania bardziej wiąŜącego charakteru procesowi konwergencji.
6) Rozsądna i wywaŜona umowa TTIP: Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne z USA ma
zostać podane do wiadomości publicznej, jako dokument znacznie przejrzystszy i wywaŜony. Porozumienie
przyczyni się do oŜywienia gospodarki i tworzenia miejsc pracy. Podkreślone zostaną standardy w dziedzinie
bezpieczeństwa Ŝywności, zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony danych o róŜnorodności kulturowej.
7) Sprawiedliwość i prawa podstawowe: przyjęta została inicjatywa w sprawie unijnej agendy bezpieczeństwa.
Komisja przyjęła nowe środki, mające na celu wspieranie walki z terroryzmem. Wprowadzono usprawnienia do
systemu informacyjnego Schengen (SIS), które umoŜliwiły organom krajowym wymianę informacji,
dotyczących osób w ugrupowaniach terrorystycznych poza UE. 8) Migracja: podwojony został fundusz
nadzwyczajny przeznaczony na pomoc najbardziej dotkniętym państwom członkowskim. Przedstawiono plan,
mający na celu usprawnienie wykrywania i ścigania przestępczych siatek przemytników. 9) Silniejsza pozycja
na arenie międzynarodowej: Stworzono programy pomocy makrofinansowej, które są powiązane
z kluczowymi reformami. Działania podjęte w tym sektorze mają za zadanie umocnić pozycję UE, tak aby
mogła nieść pomoc innym państwom członkowskim. 10) Unia demokratycznych przemian: umoŜliwione
zostaną szersze konsultacje publiczne, zapewniona będzie poprawa jakości nowych aktów prawnych.
Ustanowione zostały nowe partnerstwa, aby jeszcze lepiej przybliŜyć Europę obywatelom i ich przedstawicielom
krajowym.

Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej
„Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017

