
 

Amendamentul 1 

 

CARTEA VERDE „FINANŢAREA PE TERMEN 

LUNG A ECONOMIEI EUROPENE” 

 

ECOS-V-044 

 

 

Articolul nr. 21 
 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

observă că finanţarea de pe piaţa de capital a 

investiţiilor pe termen lung în Europa poate 

fi îmbunătăţită prin consolidarea pieţei 

interne de capital a UE şi a infrastructurii, 

precum şi prin garantarea unei protecţii 

eficiente a investitorilor şi că ar trebui 

implicate fondurile de pensii care investesc 

în dezvoltarea locală şi regională; 

observă că finanţarea de pe piaţa de capital a 

investiţiilor pe termen lung în Europa poate fi 

îmbunătăţită prin consolidarea pieţei interne de 

capital a UE şi a infrastructurii, sprijinirea 

instituțiilor financiare locale și regionale, precum şi 

prin garantarea unei protecţii eficiente a investitorilor 

şi că ar trebui implicate fondurile de pensii care 

investesc în dezvoltarea locală şi regională; 

 

 

 

Expunere de motive: Piețele de capital pentru finanțarea investițiilor pe termen lung, pot fi 

îmbunătățite prin punerea la dispoziție gratuită a capitalurilor accesibile la nivelul local și 

regional. Acest lucru necesită existența actorilor financiari locali și regionali, sprijinirea 

înființării și funcționării organizațiilor cu diferite forme de cooperare, desființarea barierelor 

juridice. 

 

 

 

 

  



 

 

Amendamentul 2 

 

CARTEA VERDE „FINANŢAREA PE TERMEN 

LUNG A ECONOMIEI EUROPENE” 

 

ECOS-V-044 

 

 

Articolul nr. 22 
 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

consideră că este imperios necesară creşterea 

productivităţii muncii. Aceasta trebuie să se adapteze 

continuu la un mediu economic în schimbare 

permanentă. Într-un astfel de mediu poate fi util dacă 

lucrătorii pot şi doresc totodată să îndeplinească şi 

rolul de acţionari şi investitori, care sunt interesaţi să 

se investească pe termen lung în întreprinderea în 

care muncesc; 

 

consideră că este imperios necesară creşterea 

productivităţii muncii. Aceasta trebuie să se adapteze 

continuu la un mediu economic în schimbare 

permanentă. Într-un astfel de mediu poate fi util dacă 

lucrătorii pot şi doresc totodată să îndeplinească şi 

rolul de acţionari şi investitori, care sunt interesaţi să 

se investească pe termen lung în întreprinderea în 

care muncesc; În cazul investițiilor locale, mai ales 

în sectorul energetic și cel de mediu, ar trebui să fie 

stabilite scheme de investiții, în care comunitatea 

locală și regională apare nu numai în calitate de 

consumator, ci ca investitor, finanțator. 

 

 

 

Expunere de motive: Prin investițiile de lungă durata, care influențează nivelul de trai al oamenilor 

și comunităților locale și regionale, ar trebui încurajată  posibilitatea de participare a sectorului privat 

la partea de finanțare. Pe de o parte, reprezintă o chestiune de principiu ca oamenii, care sunt sub vizați 

de o anume investiție, să participe la beneficiile rezultate din exploatarea resurselor naturale locale și 

regionale, pe de altă parte, poate fi o practică eficientă pe termen lung în atragerea de capital.  

 

  



  

Amendamentul 3 

 

CARTEA VERDE „FINANŢAREA PE TERMEN 

LUNG A ECONOMIEI EUROPENE” 

 

ECOS-V-044 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

După articolul nr. 41 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 

 

În conformitate cu legislațiile Uniunii Europene și 

ale statelor membre, propune dezvoltarea 

programelor de sprijin,  cu care pot fi create 

împrumuturi atractive cu garanție de stat, stimulând 

astfel tendința de investiții a firmelor. 

 

 

Expunere de motive : Cu ajutorul schemelor de garantare ale statelor membre, se poate mări atât 

dorința de împrumutare a băncilor, cât și dorința de investiție a firmelor. Aici este important ca 

riscurile aferente investiției să fie împărțite între statul membru, creditorul și investitorul, iar statul 

membru să ia parte sub formă de garant capital. 

 

  



Amendamentul 4 

 

CARTEA VERDE „FINANŢAREA PE TERMEN 

LUNG A ECONOMIEI EUROPENE” 

 

ECOS-V-044 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

După articolul nr. 43 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 

 

Propune pentru administrații locale și regionale, 

grupurile de interes economic,  organizațiilor care se 

ocupă de proprietatea publică, pentru instituții 

financiare locale, înființarea cooperativelor 

financiare, care oferă o sursă de finanțare alternativă, 

mai ales pentru finanțarea pe termen lung 

 

 

 

Expunere de motive : Cooperative de credit locale și regionale stimulează funcționarea piețelor de 

capital interne ale Uniunii Europene și au rol la extinderea infrastructurii acestora. Potrivit domeniul 

de activitate, aceste instituții sunt orientate spre investiții locale și prin piața locală, încurajează 

funcționarea pieței internă a Uniunii Europene. Ca urmare, încurajarea înființării și funcționării 

organizațiilor locale și regionale,  ar trebui să devină o sarcină prioritară și la nivelul UE. 

 

 


