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9.12.2015 A8-0331/1 

Módosítás  1 

Sven Schulze, David Casa 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Jutta Steinruck, Javi López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel a Számvevőszék „Az uniós 

pénzügyi támogatás megfelelő választ ad a 

mikrovállalkozók igényeire?” című 

8/2015. sz. különjelentésére; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0331/2 

Módosítás  2 

Sven Schulze, David Casa 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Jutta Steinruck, Javi López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. sürgeti a Bizottságot és az EBA-t, hogy 

a foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programjának mikrofinanszírozási 

és szociális vállalkozási területeit 

mihamarabb hozzák működésbe annak 

érdekében, hogy a kedvezményezettek 

számára hozzáférést biztosítsanak a 

pénzeszközökhöz; reméli, hogy a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja sikeresen kezelni fogja 

az eszköz hiányosságait; 

9. üdvözli, hogy a Bizottság és az EBA 

működésbe hozta a foglalkoztatás és a 

szociális innováció európai programjának 

mikrofinanszírozási és szociális 

vállalkozási területeit annak érdekében, 

hogy a kedvezményezettek számára 

hozzáférést biztosítson a pénzeszközökhöz; 

reméli, hogy a foglalkoztatás és a szociális 

innováció európai programja sikeresen 

kezelni fogja az eszköz hiányosságait; 

Or. en 
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Módosítás  3 

Sven Schulze, David Casa 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Jutta Steinruck, Javi López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. sajnálja, hogy az eszköz használata 

iránti kérelmek jelentős részét nem tudták 

hiánytalanul benyújtani, és így a Bizottság 

nem tudta azokat jóváhagyni; kéri a 

Bizottságot e kudarc okainak feltárására 

(például az információ vagy a 

hozzáférhetőség hiánya, vagy valamilyen 

bürokratikus teher, amely egyszerűsítésre 

szorul); felszólítja a Bizottságot, hogy 

gyors fellépéssel orvosolja a problémát; 

45. sajnálja, hogy az eszköz használata 

iránti kérelmek jelentős részét nem tudták 

hiánytalanul benyújtani, és így az EBA 

nem tudta azokat jóváhagyni; kéri a 

Bizottságot e kudarc okainak feltárására 

(például az információ vagy a 

hozzáférhetőség hiánya, vagy valamilyen 

bürokratikus teher, amely egyszerűsítésre 

szorul); felszólítja a Bizottságot, hogy 

gyors fellépéssel orvosolja a problémát; 

Or. en 

 

 


