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9.12.2015 A8-0331/1 

Amendement  1 

Sven Schulze, David Casa 

namens de PPE-Fractie 

Jutta Steinruck, Javi López 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Uitvoering van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien Speciaal verslag nr. 8/2015 van 

de Rekenkamer met de titel 'Voorziet de 

financiële steun van de EU behoorlijk in 

de behoeften van micro-ondernemers?' 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0331/2 

Amendement  2 

Sven Schulze, David Casa 

namens de PPE-Fractie 

Jutta Steinruck, Javi López 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Uitvoering van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. dringt er bij de Commissie en het EIF 

op aan om met de pijler Microfinanciering 

en sociaal ondernemerschap (MF/SE) van 

het EaSI-programma zo spoedig mogelijk 

de operationele fase in te gaan, zodat de 

begunstigden aan geld kunnen komen; gaat 

ervan uit dat EaSI de tekortkomingen van 

de faciliteit met succes zal opvangen; 

9. is ingenomen met het feit dat de 

Commissie en het EIF de operationele fase 

zijn ingegaan met de pijler 

Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap (MF/SE) van het EaSI-

programma, zodat de begunstigden aan 

geld kunnen komen; gaat ervan uit dat 

EaSI de tekortkomingen van de faciliteit 

met succes zal opvangen; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0331/3 

Amendement  3 

Sven Schulze, David Casa 

namens de PPE-Fractie 

Jutta Steinruck, Javi López 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Uitvoering van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. betreurt het dat een aanzienlijk aantal 

aanvragen voor de faciliteit niet zijn 

afgerond en niet konden worden 

goedgekeurd door de Commissie; verzoekt 

de Commissie na te gaan wat de redenen 

hiervoor waren (bijv. gebrek aan 

informatie of toegankelijkheid, of 

bureaucratische rompslomp die 

vereenvoudiging vergt); verzoekt de 

Commissie snel te handelen om dit 

probleem op te lossen; 

45. betreurt het dat een aanzienlijk aantal 

aanvragen voor de faciliteit niet zijn 

afgerond en niet konden worden 

goedgekeurd door het EIF; verzoekt de 

Commissie na te gaan wat de redenen 

hiervoor waren (bijv. gebrek aan 

informatie of toegankelijkheid, of 

bureaucratische rompslomp die 

vereenvoudiging vergt); verzoekt de 

Commissie snel te handelen om dit 

probleem op te lossen; 

Or. en 

 

 


