
Locuri de muncă, creștere și investiții 

 

Video - https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/eu-affairs/common-goals-jobs-growth-

and-investment 

 

Lucrați pentru un salariu mediu, locuiți într-un apartament mic și schimbați două autobuze pentru 

a merge la serviciu. Vi se pare o situație cunoscută? Grupul SNI este un furnizor francez de 

locuințe sociale, care construiește spații locative accesibile în zonele cu deficit de locuințe. 

Fondul european pentru investiții strategice investește 21 miliarde EUR în proiecte precum cel al 

Grupului SNI pentru a crea locuri de muncă și a stimula creșterea la nivel european. 

Transcriere: 

Investițiile joacă un rol esențial în toată Europa, contracarând impactul negativ al recentei crize 

financiare. Creșterea investițiilor pentru a crea noi locuri de muncă va fi o acțiune prioritară 

pentru UE în 2017. UE contribuie cu 21 md EUR prin Fondul european pentru investiții 

strategice (FEIS), care finanțează o gamă largă de inițiative care promovează ocuparea forței de 

muncă și dezvoltarea. Printre aceste proiecte se numără programul Grupului SNI, constructor 

francez de locuințe sociale, de a construi 13.000 de locuințe accesibile pentru lucrătorii cu 

venituri medii. După finalizarea proiectului, chiriile ar trebui să fie cu 15 până la 20% mai mici 

decât cele locale, ceea ce va facilita accesul la locuințe noi, accesibile pentru mii de 

oameni. Datorită garanției oferite de Fondul european pentru investiții strategice, Banca 

Europeană de Investiții ne va împrumuta 500 milioane EUR pentru a construi aproximativ 

13.000 de locuințe accesibile în marile orașe ale Franței. Aceasta va permite fiecărui chiriaș să 

economisească 120 EUR pe lună, echivalentul unui salariu lunar pe an pentru lucrătorii cu 

salariul minim. Acestea sunt doar locuințe noi, care vor crea un plan de producție care creează 

12.000 de locuri de muncă directe în următorii patru ani pentru lucrătorii din sectorul 

construcțiilor. Mulțumită, în bună parte, presiunilor din partea Parlamentului 

European, finanțarea FEIS se va dubla, ceea ce va permite UE să finanțeze și alte proiecte 

similare, impulsionând crearea locurilor de muncă, dezvoltarea și investițiile în toată Europa. De 

asemenea, Parlamentul European va milita pentru reguli noi pentru a asigura că întreprinderile 

mici și mijlocii și alți actori economici, cum ar fi cooperativele, pot accesa mai ușor la 

împrumuturi bancare vitale și va susține planuri pentru a proteja întreprinderile din UE împotriva 

concurenței externe neloiale. 
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