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Create value with public funding
União Europeia lança plano de
investimento para impulsionar o
emprego e o crescimento
A Comissão Europeia (CE) anunciou hoje a
adopção de um plano de investimento de Euro
315 mil milhões para reinstaurar o crescimento
na Europa e impulsionar o emprego, assente
em três vertentes principais, a saber:


Criação de um novo Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos (FEIE),
garantido através de fundos públicos,
para mobilizar, no mínimo, Euro 315 mil
milhões de investimento adicional nos
próximos três anos (2015-2017);



Criação de uma reserva de projectos
credível, associada a um programa de
assistência para canalizar os
investimentos para onde são mais
necessários;



Criação de um roteiro ambicioso para
tornar a Europa mais atractiva para o
investimento e eliminar estrangulamentos
de natureza legal.

Segundo estimativas da CE, o conjunto de
medidas proposto poderá permitir um
acréscimo do Produto Interno Bruto da União
Europeia (UE) calculado entre Euro 330 e 410
mil milhões nos próximos três anos e criar até
1,3 milhões de novos postos de trabalho.
O novo FEIE será criado em parceria com o
Banco Europeu de Investimento (BEI) e terá
por base uma garantia de Euro 16 mil milhões
do orçamento da UE, combinados com Euro 5
mil milhões do BEI.

Os investimentos devem ser canalizados para
infra-estruturas, nomeadamente redes de
banda larga e redes de energia, bem como
infra-estruturas de transporte em centros
industriais, educação, investigação e inovação,
energias renováveis e Pequenas e Médias
Empresas (PME) e empresas de média
capitalização (empresas que, de modo geral,
empregam entre 250 e 3.000 trabalhadores).
Pretende-se, ainda, que o FEIE esteja
operacional em meados de 2015.

Para mais detalhes, consulte o comunicado de
imprensa da CE.
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