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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Ca urmare a crizei economice și financiare, nivelul investițiilor din UE a scăzut cu 15% față 
de vârful din 2007. Drept consecință, au de suferit redresarea economică, crearea de locuri de 
muncă, creșterea pe termen lung și competitivitatea. Deficitul de investiții prezintă un risc 
suplimentar pentru realizarea obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020, îndeosebi a 
obiectivului principal privind atingerea, până în 2020, a unei rate a ocupării forței de muncă 
de 75% în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani. În al treilea trimestru din 
2014, rata șomajului în UE-28 constituia, în continuare, 9,7%. În plus, foarte mulți tineri 
europeni se apropie de pragul sărăciei. Statele membre, însă, nu recurg efectiv la fondurile 
europene, în special la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. 
În pofida impactului pozitiv al politicii de coeziune, eforturile actuale de stimulare a creșterii 
economice și a ocupării forței de muncă nu au avut efectul scontat. De aceea, este nevoie 
stringentă de o nouă inițiativă, complementară, care să vizeze creșterea economică și ocuparea 
forței de muncă. În acest context, propunerea privind crearea Fondului european de investiții 
strategice ar trebui salutată, deoarece acest fond, împreună cu alte instrumente, ar putea 
impulsiona în scurt timp economia. 
Întrucât datele empirice demonstrează existența unei corelații strânse între șomaj și nivelul 
investițiilor, acest fond ar putea impulsiona, dacă este bine structurat și gestionat, ocuparea 
forței de muncă pe termen mediu și lung, atât de necesară. Se preconizează că fondul va 
mobiliza 315 miliarde EUR într-o perioadă de trei ani, generând ca rezultat, în mod direct și 
indirect, 1,3 milioane de locuri de muncă suplimentare. Posibilul impact al fondului asupra 
ocupării forței de muncă va depinde de mulți factori, în special de capacitatea sa de a sprijini 
proiecte care pot genera locuri de muncă, de măsura în care poate fi mobilizat capital privat, 
de compatibilitatea sa cu alte instrumente existente, de eliberarea la timp a fondurilor și de 
măsurile suplimentare ce vizează piața forței de muncă.

Potențialul de generare a locurilor de muncă

Scopul principal al proiectelor finanțate în cadrul FEIS ar trebui să fie creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă adecvate, de înaltă calitate. Acesta ar trebui să fie principiul 
îndrumător prezent în tot cuprinsul regulamentului în cauză. În vederea evaluării rezultatelor, 
ar trebui efectuată o evaluare detaliată a numărului și calității locurilor de muncă generate de 
fond, acordându-se o atenție deosebită respectării condițiilor de angajare pentru locurile de 
muncă generate. Această evaluare ar trebui să reprezinte un instrument util și în cazul unei 
eventuale revizuiri a FEIS.
Pentru a nu se diminua potențialul de creare a locurilor de muncă, statele membre trebuie să 
promoveze politici active pe piața muncii pentru a garanta capacitatea de adaptare a 
competențelor forței de muncă din țările respective la nevoile sectoarelor cu un potențial 
ridicat de investiții. Reforma PES și a EURES joacă un rol foarte important în acest sens.

Sprijin pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie

Întreprinderile mici și mijlocii cu sediul în UE reprezintă 99% din întreprinderile Uniunii, 
angajează peste 90 de milioane de persoane și au asigurat 85% din creșterea netă a locurilor 
de muncă înregistrată recent. Acestea au, așadar, un important potențial de generare de locuri 
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de muncă, care ar trebui întărit. Succesul FEIS va depinde de măsura în care sectorul privat va 
fi dispus să realizeze investiții, ceea ce înseamnă că sectorul privat trebuie stimulat în cea mai 
mare măsură cu putință. Fondul ar trebui structurat astfel încât să evite acordarea de sprijin 
proiectelor care oricum vor beneficia de finanțare. Prin urmare, ar trebui să se acorde 
prioritate proiectelor cu un profil al riscului relativ ridicat, precum și celor care pot deveni 
viabile din punct de vedere economic în urma finanțării de către FEIS.

Colectarea de fonduri suplimentare

După o perioadă de consolidare bugetară, care a fost foarte necesară, a sosit momentul în care 
țările europene trebuie să investească. Pentru a valorifica pe deplin potențialul de investiții al 
fondului și, deci, potențialul său de creare a locurilor de muncă, trebuie să prevedem măsuri 
de stimulare a statelor membre în sensul participării lor cu fonduri la FEIS. De aceea, atunci 
când stabilește ajustările bugetare fie în cadrul componentei de prevenție, fie în cadrul 
componentei de corecție a pactului, Comisia nu ar trebui să includă în calcul contribuțiile 
financiare ale statelor membre în folosul FEIS, și nici eventuala participare la platformele de 
investiții. 

Corelarea cu alte instrumente existente

Succesul FEIS va depinde, de asemenea, de capacitatea sa de a coexista cu instrumentele 
financiare ce există deja în Europa și de a le consolida, cum ar fi fondurile structurale și de 
investiții europene. Pentru a valorifica pe deplin potențialul de creare a locurilor de muncă al 
acestor instrumente financiare, ar trebui să existe posibilitatea de a recurge la fondurile 
structurale europene pentru a contribui la finanțarea proiectelor din cadrul FEIS, pe de o parte, 
și de a recurge la FEIS pentru a cofinanța proiecte eligibile pentru intervenție din partea 
politici structurale europene, pe de altă parte. 

Măsuri suplimentare

Pentru a asigura succesul FEIS, Comisia Europeană va iniția și va sprijini, de asemenea, 
măsuri suplimentare care să asigure un grad mai mare de previzibilitate normativă și să 
elimine barierele din calea investițiilor, Europa devenind astfel o destinație mai atrăgătoare 
pentru investiții.
De asemenea, metoda de selecție a proiectelor de investiții ar trebui să țină seama de diferitele 
niveluri de dezvoltare a piețelor financiare naționale și de stabilitatea acestora, factor care va 
afecta direct capacitatea de utilizare a fondului în statele membre. Acest lucru va asigura 
distribuirea resurselor financiare pe tot teritoriul UE, incluzând țările cele mai afectate de 
criză.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții 
sprijină ocuparea forței de muncă, 
generează locuri de muncă și creează 
cerere pe termen mediu și lung și duc la o 
evoluție durabilă a potențialului de 
creștere.

Or. en

Justificare

Ca urmare a crizei economice și financiare, nivelul investițiilor din UE a scăzut cu 15% față 
de 2007, ceea ce împiedică redresarea economică și determină un nivel ridicat al șomajului. 
Prin urmare, unul dintre obiectivele principale ale Fondului european de investiții strategice 
ar trebui să fie sprijinirea proiectelor care au un potențial important de creare a locurilor de 
muncă. Acesta ar trebui să fie unul dintre principiile pe care să se bazeze întregul proces de 
reglementare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obiectivul privind investițiile 
strategice care să stimuleze creșterea 
durabilă ar trebui urmărit împreună cu 
obiectivul privind generarea de locuri de 
muncă de calitate pe termen mediu și 
lung, cu respectarea condițiilor legale de 
angajare din statele membre.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat rolul în 
stimularea și promovarea investițiilor în 
Uniune, parțial prin intermediul unei 
majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru a 
asigura acoperirea nevoilor de investiții ale 
Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților 
disponibile pe piață și direcționarea lor 
către finanțarea de proiecte de investiții 
viabile.

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, care are, 
din păcate, un impact insuficient de 
puternic la nivelul ocupării forței de 
muncă și combaterii sărăciei. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat rolul în 
stimularea și promovarea investițiilor în 
Uniune, parțial prin intermediul unei 
majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt, 
așadar, necesare măsuri suplimentare și 
complementare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile, acordându-se 
o atenție deosebită potențialului lor de a 
asigura creșterea economică și de a 
genera locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
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finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare în 
vederea asigurării creșteri și generării de 
locuri de muncă. Intenția este ca accesul 
crescut la finanțare să avantajeze în special 
întreprinderile mici și mijlocii cu sediul în 
Uniune, care reprezintă 99% din 
întreprinderile din Uniune și angajează 
peste 90 de milioane de lucrători pe 
teritoriul UE. Este de asemenea oportun să 
se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie cu sediul în Uniune, 
care sunt societăți cu până la 3000 de 
angajați. Depășirea dificultăților de 
investiții actuale din Europa ar trebui să 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în Uniune.

Or. en

Justificare

Unul dintre obiectivele principale ale Fondului european de investiții strategice ar trebui să 
fie sprijinirea proiectelor care au un potențial important de creare a locurilor de muncă. 
Acesta ar trebui să fie unul dintre principiile pe care să se bazeze întregul proces de 
reglementare. Ar trebui acordat un sprijin deosebit IMM-urilor cu sediul în Uniune, care 
angajează în prezent 90 de milioane de lucrători pe teritoriul UE, reprezintă 99% din 
întreprinderi și au asigurat în ultimii ani 85% din locurile de muncă nou-create nete.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată și cu un potențiale de creare a 
locurilor de muncă, care contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii, 
în special în ceea ce privește obiectivul de 
ocupare a forței de muncă stabilit în 
Strategia Europa 2020.
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Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Impactul FEIS asupra ocupării 
forței de muncă ar trebui monitorizat 
sistematic și încurajat tot mai mult, în 
special pentru a se realiza câștiguri 
sociale de durată sub forma ocupării 
forței de muncă în mod durabil și în 
locuri de muncă de calitate. Acest lucru 
ar trebui să asigure, de asemenea, o 
distribuție justă a veniturilor din investiții 
în rândul investitorilor și lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat care ar fi 
excesiv pentru investitorii privați fără 
sprijinul FEIS, răspunzând, în același 
timp, cerințelor specifice pentru finanțarea 
FEIS.

Or. en

Justificare

Scopul FEIS este de a atrage în economia europeană fonduri suplimentare de la investitori. 
Prin urmare, fondul ar trebui conceput astfel încât să evite finanțarea proiectelor de investiții 
care ar fi realizate și fără acest sprijin. Participarea FEIS ar trebui să permită proiectelor 
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selectate să devină viabile din punct de vedere economic.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a valorifica pe deplin 
potențialul de creare a locurilor de muncă 
al FEIS, statele membre ar trebui să 
continue reformele structurale și să 
demareze noi inițiative care să vizeze 
piețele lor naționale ale forței de muncă, 
cum ar fi programe de formare specifice 
prin care să se asigure o concordanță 
între competențele lucrătorilor și nevoile 
sectoarelor care beneficiază de FEIS, 
îmbunătățirea serviciilor de ocupare a 
forței de muncă în vederea promovării 
unor politici active pe piața muncii și 
asigurarea unor servicii adaptate 
întreprinderilor pentru a le pregăti pentru 
o eventuală extindere și creare de noi 
locuri de muncă, precum și sprijinirea 
noilor întreprinderi și a persoanelor care 
desfășoară o activitate profesională 
independentă.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Pentru a spori efectul produs de 
FEIS în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă, metoda de selecție a proiectelor 
de investiții ar trebui să țină seama de 
diferitele niveluri de dezvoltare a piețelor 
financiare naționale și de stabilitatea 
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acestora, factor care va afecta direct 
capacitatea de utilizare a FEIS în statele 
membre. Acest lucru va asigura 
distribuirea resurselor financiare pe tot 
teritoriul UE, incluzând statele membre 
cele mai afectate de criza financiară.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Atunci când stabilește ajustările 
bugetare fie în cadrul componentei de 
prevenție, fie în cadrul componentei de 
corecție a pactului, Comisia nu ar trebui 
să includă în calcul contribuțiile 
financiare ale statelor membre în folosul 
FEIS, și nici eventuala participare la 
platformele de investiții. În cazul depășirii 
valorii de referință a deficitului, Comisia 
nu ar trebui să lanseze o procedura 
aplicabilă deficitelor excesive dacă 
depășirea se datorează exclusiv 
contribuției în cauză, este nesemnificativă 
și se preconizează că va fi temporară. În 
mod similar, nu ar trebui lansată o 
procedură atunci când se constată 
depășirea valorii de referință a datoriei 
dacă aceasta a fost provocată exclusiv de 
contribuția la FEIS.

Or. en

Justificare

Trebuie încurajată participarea la FEIS a cât mai multe state membre, pentru a obține efecte 
pozitive maxime asupra economiei europene. În acest sens, contribuțiile financiare ale 
statelor membre, inclusiv contribuțiile la platformele de investiții, nu trebuie să declanșeze 
procedura aplicabilă deficitelor excesive.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Flexibilitatea acestei abordări ar trebui 
să maximizeze potențialul de a atrage 
investitori în domeniile de investiții vizate 
de FEIS.

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Flexibilitatea acestei abordări ar trebui 
să maximizeze potențialul de a atrage 
investitori în domeniile de investiții vizate 
de FEIS. FEIS poate fi utilizat și pentru 
cofinanțarea proiectelor eligibile în 
cadrul fondurilor structurale și de 
investiții europene.

Or. en

Justificare

FEIS ar trebui văzut ca un instrument de investiții complementar cu fondurile structurale 
europene deja în funcțiune. De aceea, pentru a maximiza efectele ambelor instrumente, 
cofinanțarea reciprocă a proiectelor de către FEIS și fondurile ESI ar trebui să se facă în 
ambele sensuri. Utilizarea instrumentelor financiare disponibile în cadrul FEIS, cum ar fi 
împrumuturile, ar putea contribui mai ales la deblocarea unei serii de proiecte importante 
din cadrul politicii structurale care au fost blocate din cauza insuficienței de fonduri publice.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
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specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile de promovare naționale și 
autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii.

specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile de promovare naționale și 
autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii, iar accesul la 
acesta va fi promovat printr-o abordare 
multilingvă și mai descentralizată, pentru 
a se sprijini difuzarea efectivă a 
informațiilor.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați care își au sediul în Uniune, cu 
un accent special pe întreprinderile mici și 
mijlocii, oferind BEI capacitatea de a-și 
asuma riscuri („acordul FEIS”). Obiectivul 
global al FEIS este promovarea și 
garantarea creșterii economice și creării 
de locuri de muncă durabile și pe termen 
lung în Uniune.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care devin părți la 
acordul FEIS trebuie să fie în măsură să 

(3) Statele membre care devin părți la 
acordul FEIS trebuie să fie în măsură să 
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furnizeze contribuția proprie, în special sub 
formă de numerar sau sub forma unei 
garanții acceptabile pentru BEI. Alte părți 
terțe trebuie să fie în măsură să furnizeze 
contribuția proprie doar în numerar.

furnizeze contribuția proprie, în special sub 
formă de numerar sau sub forma unei 
garanții acceptabile pentru BEI. Alte părți 
terțe trebuie să fie în măsură să furnizeze 
contribuția proprie doar în numerar. Atunci 
când stabilește ajustările bugetare în 
cadrul componentei de prevenție și în 
cadrul componentei de corecție a Pactului 
de stabilitate și de creștere, Comisia nu 
include în calcul contribuțiile financiare 
ale statelor membre, și nici eventualele 
contribuții la platformele de investiții. În 
cazul depășirii valorii de referință a 
deficitului, Comisia nu lansează o 
procedura aplicabilă deficitelor excesive 
dacă depășirea se datorează exclusiv 
contribuției în cauză, este nesemnificativă 
și se preconizează că va fi temporară. În 
mod similar, nu se lansează o procedură 
atunci când se constată depășirea valorii 
de referință a datoriei dacă aceasta a fost 
provocată exclusiv de contribuția la FEIS.

Or. en

Justificare

Trebuie încurajată participarea la FEIS a cât mai multe state membre, pentru a obține efecte 
pozitive maxime asupra economiei europene. În acest sens, contribuțiile financiare ale 
statelor membre, inclusiv contribuțiile la platformele de investiții, nu trebuie să declanșeze 
procedura aplicabilă deficitelor excesive.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență 
pertinentă de piață în ceea ce privește
finanțarea proiectelor, precum și 
cunoștințe aprofundate privind piețele 
forței de muncă, sectoarele de activitate și 
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particularitățile acestora și sunt numiți de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în sectoare cu un potențial 
important de creare de locuri de muncă, 
axându-se pe efecte pe termen lung și 
durabile.

Or. en

Justificare

Ca urmare a crizei economice și financiare, nivelul investițiilor din UE a scăzut cu 15% față 
de 2007, ceea ce împiedică redresarea economică și determină un nivel ridicat al șomajului. 
Prin urmare, unul dintre obiectivele principale ale Fondului european de investiții strategice 
ar trebui să fie sprijinirea proiectelor care au un potențial important de creare a locurilor de 
muncă. Acesta ar trebui să fie unul dintre principiile pe care să se bazeze întregul proces de 
reglementare.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE.

(4) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE. FEIS poate fi utilizat și 
pentru cofinanțarea proiectelor eligibile 
în cadrul fondurilor structurale și de 
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investiții europene.

Or. en

Justificare

FEIS ar trebui văzut ca un instrument de investiții complementar cu fondurile structurale 
europene deja în funcțiune. De aceea, pentru a maximiza efectele ambelor instrumente, 
cofinanțarea reciprocă a proiectelor de către FEIS și fondurile ESI ar trebui să se facă în 
ambele sensuri. Utilizarea instrumentelor financiare disponibile în cadrul FEIS, cum ar fi 
împrumuturile, ar putea contribui mai ales la deblocarea unei serii de proiecte importante 
din cadrul politicii structurale care au fost blocate din cauza insuficienței de fonduri publice.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o evaluare a numărului, calității și 
durabilității locurilor de muncă create;

Or. en


