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Pakeitimas 1 

Sven Schulze, David Casa 

PPE frakcijos vardu 

Jutta Steinruck, Javi López 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų 

specialiąją ataskaitą Nr. 8/2015 „Ar 

teikiant ES finansinę paramą tinkamai 

atsižvelgiama į smulkiųjų verslininkų 

poreikius?“; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Sven Schulze, David Casa 

PPE frakcijos vardu 

Jutta Steinruck, Javi López 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina Komisiją ir EIF kuo skubiau 

pradėti įgyvendinti EaSI mikrofinansų ir 

socialinio verslumo (MF/SE) kryptį, kad 

paramos gavėjams būtų užtikrinta 

galimybė gauti pinigų; tikisi, kad EaSI 

padės sėkmingai pašalinti priemonės 

trūkumus; 

9. palankiai vertina tai, kad Komisiją ir 

EIF pradėjo įgyvendinti EaSI mikrofinansų 

ir socialinio verslumo (MF/SE) kryptį, kad 

paramos gavėjams būtų užtikrinta 

galimybė gauti pinigų; tikisi, kad EaSI 

padės sėkmingai pašalinti priemonės 

trūkumus; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Sven Schulze, David Casa 

PPE frakcijos vardu 

Jutta Steinruck, Javi López 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. apgailestauja dėl to, kad daug paraiškų 

dėl priemonės taikymo nebuvo tinkamai 

užpildytos ir Komisija jų negalėjo 

patvirtinti; prašo Komisijos įvertinti šios 

nesėkmės priežastis (pvz., informacijos 

trūkumą, prieinamumą arba biurokratinę 

naštą, kurią reikia sumažinti); ragina 

Komisiją veikti greitai siekiant išspręsti 

problemą; 

45. apgailestauja dėl to, kad daug paraiškų 

dėl priemonės taikymo nebuvo tinkamai 

užpildytos ir EIF jų negalėjo patvirtinti; 

prašo Komisijos įvertinti šios nesėkmės 

priežastis (pvz., informacijos trūkumą, 

prieinamumą arba biurokratinę naštą, kurią 

reikia sumažinti); ragina Komisiją veikti 

greitai siekiant išspręsti problemą; 

Or. en 

 

 

 


