El Pla d'Inversions per a Europa
Oportunitats de creixement
Dijous 25 de maig de 2017
Cambra de Comerç de Tarragona
Av. Pau Casals, 17 - 43003 Tarragona

Acte gratuït, però cal confirmar l’assistència en aquest enllaç

Organitzen:

amb la col·laboració de:

Programa
09h30

Inauguració
Andreu Suriol president de la Cambra de Comerç de Tarragona
Ferran Tarradellas director de la Representació de la Comissió
Europea a Barcelona
Òscar Peris delegat a Tarragona del Govern de la Generalitat de
Catalunya
Francesc Roca conseller d'Educació, Ocupació i Desenvolupament
Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona

10h00

El Pla d'Inversions per a Europa
Ann Westman economista sènior a la Representació de la
Comissió Europea a Espanya
El Fons europeu per a inversions estratègiques
Alberto Barragán cap de l'oficina del Grup Banc Europeu
d'Inversions a Espanya
Preguntes del públic i debat

11h10

L'ICO i el Pla d'Inversions per a Europa
Rosario Casero subdirectora d'estratègia i avaluació de l'Instituto
Oficial de Crédito (ICO)
Preguntes del públic i debat

11h30

Cafè i networking

Més informació
El Centre Europeu d'Assessorament per a la Inversió (EIAH)
Els promotors de projectes poden consultar el Centre Europeu d'Assessorament
per a la Inversió (EIAH), el portal web europeu de suport a la inversió que ajuda
a seleccionar, preparar i desenvolupar projectes d'inversió estratègics.
www.eib.org/eiah
El Portal Europeu de Projectes d'Inversió (EIPP)
El Portal Europeu de Projectes d'Inversió (EIPP) és el punt de trobada online dels
inversors d’arreu del món i dels promotors de projectes de la UE.
www.ec.europa.eu/eipp
Préstecs a través d'intermediaris financers
Per ajudar les PIMES a trobar finançament, el grup del Banc Europeu
d'Inversions treballa amb molts bancs i institucions financeres arreu de la UE.
El grup BEI fa préstecs a aquests bancs i institucions de manera que ells, per la
seva banda, poden oferir productes financers a les PIMES.
Trobareu una llista de intermediaris financers a la pàgina web del BEI:
www.eib.org/products/lending/intermediated
Enterprise Europe Network
Si vols més informació sobre tot el que la UE pot fer per ajudar la teva empresa,
pots consultar l'Enterprise Europe Network de Catalunya.
www.een.cat
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El Pla d'Inversions per a Europa
D’ençà que va esclatar la crisi econòmica i financera mundial, la UE ha estat patint les
conseqüències d'uns nivells d'inversió massa baixos. Cal fer un esforç col·lectiu i coordinat
a escala europea per contrarestar aquesta tendència a la baixa i tornar a situar Europa en
el camí de la recuperació econòmica.
Disposem d’uns nivells de recursos adequats i, per tant, hem de mobilitzar-los a escala
europea per donar suport a la inversió. Aquesta és la idea subjacent al Pla d'Inversions per
a Europa. Què volem aconseguir amb aquest Pla?
 Invertir la tendència a la baixa de les inversions per impulsar la creació d'ocupació i
la recuperació econòmica sense haver d’incrementar el deute públic ni la pressió
sobre els pressupostos nacionals.
 Donar suport a les inversions que responguin a les necessitats a llarg termini de
l'economia i millorin la competitivitat europea.
 Donar suport a les inversions que contribueixin a reforçar les infraestructures i la
capacitat productiva d'Europa i, especialment, les que facilitin la construcció d'un
mercat únic més ben interconnectat.
Els tres eixos del Pla d'Inversions per a Europa:
1. El Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (EFSI)
L’EFSI és el motor del Pla d'Inversions per a Europa. El seu objectiu és corregir les actuals
deficiències del mercat, i mobilitzar la inversió privada. Dóna suport a les inversions
estratègiques en àmbits clau com ara les infraestructures, l'educació, la recerca, la
innovació i el finançament del risc adreçat a les petites i mitjanes empreses.
2. Suport a la inversió en l'economia real
El Pla d'Inversions per a Europa vol oferir noves oportunitats a:
 Inversors institucionals de la UE i d’altres països oferint-los accés a projectes
viables en diversos sectors o a plataformes d'inversió geogràfiques o temàtiques.
 Promotors de projectes facilitant-los un accés més fàcil al finançament del risc per
finançar infraestructures o projectes d’innovació d'abast europeu en sectors clau.
 Petites i mitjanes empreses innovadores.
3. Creació d'un entorn propici a la inversió
Per crear un entorn favorable a la inversió i millorar les condicions de finançament, el Pla
d'Inversions inclou mesures per fer avançar el mercat únic digital, la unió energètica i la
unió dels mercats de capitals.

