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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali 

Nru 8/2015 tal-Qorti Ewropea tal-

Awdituri bit-titolu "L-appoġġ finanzjarju 

tal-UE qed jindirizza l-ħtiġijiet ta' 

mikroimprendituri b'mod adegwat?" 

Or. en 
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Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-FEI 

jagħmlu operattiv l-assi tal-

Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 

Soċjali (MF/SE) tal-EaSI malajr kemm 

jista' jkun sabiex jiġi żgurat aċċess għall-

flus għall-benefiċjarji; jistenna li l-EaSI se 

jindirizza b'suċċess in-nuqqasijiet tal-

Faċilità; 

9. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni u l-FEI 

għamlu operattiv l-assi tal-

Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 

Soċjali (MF/SE) tal-EaSI sabiex jiġi żgurat 

aċċess għall-flus għall-benefiċjarji; jistenna 

li l-EaSI se jindirizza b'suċċess in-

nuqqasijiet tal-Faċilità; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

45. Jiddeplora l-fatt li numru sinifikanti ta' 

applikazzjonijiet għall-Faċilità ma kinux 

tlestew u ma setgħux jiġu approvati mill-

Kummissjoni; jitlob lill-Kummissjoni 

tivvaluta r-raġunijiet għal dan ir-riżultat 

negattiv (eż. nuqqas ta' informazzjoni jew 

aċċessibilità jew piż burokratiku li jeħtieġ 

semplifikazzjoni); jistieden lill-

Kummissjoni taġixxi malajr biex issolvi l-

problema; 

45. Jiddeplora l-fatt li numru sinifikanti ta' 

applikazzjonijiet għall-Faċilità ma kinux 

tlestew u ma setgħux jiġu approvati mill-

FEI; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta r-

raġunijiet għal dan ir-riżultat negattiv (eż. 

nuqqas ta' informazzjoni jew aċċessibilità 

jew piż burokratiku li jeħtieġ 

semplifikazzjoni); jistieden lill-

Kummissjoni taġixxi malajr biex issolvi l-

problema; 

Or. en 

 

 


