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Alteração  1 

Sven Schulze, David Casa 

em nome do Grupo PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Execução do Instrumento Europeu de Microfinanciamento «Progress» 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 7-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o Relatório Especial 

n.º 8/2015 do Tribunal de Contas 

Europeu, intitulado «O apoio financeiro 

da UE dá uma resposta adequada às 

necessidades dos microempresários?» 

Or. en 
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Alteração  2 

Sven Schulze, David Casa 

em nome do Grupo PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Execução do Instrumento Europeu de Microfinanciamento «Progress» 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insta a Comissão e o FEI a, o mais 

rapidamente possível, tornarem 
operacional o eixo «Microfinanciamento e 

Empreendedorismo Social» do EaSI, de 

modo a garantir o acesso dos beneficiários 

aos fundos; espera que a EaSI corrija as 

falhas do Microfinanciamento «Progress»; 

9. Congratula-se com o facto de a 

Comissão e o FEI terem tornado 

operacional o eixo «Microfinanciamento e 

Empreendedorismo Social» do EaSI, de 

modo a garantir o acesso dos beneficiários 

aos fundos; espera que a EaSI corrija as 

falhas do Microfinanciamento «Progress»; 

Or. en 
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Alteração  3 

Sven Schulze, David Casa 

em nome do Grupo PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Execução do Instrumento Europeu de Microfinanciamento «Progress» 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Lamenta que muitas candidaturas ao 

Instrumento de Microfinanciamento não 

tenham sido completadas, o que impediu 

que fossem aprovadas pela Comissão; 

solicita à Comissão que avalie os motivos 

desse facto (por exemplo, falta de 

informação, dificuldades de acesso ou 

burocracia a necessitar de uma 

simplificação); insta a Comissão a resolver 

rapidamente o problema; 

45. Lamenta que um número considerável 

de candidaturas ao Instrumento não tenha 

sido completado e não tenha podido ser 

aprovado pelo FEI; solicita à Comissão 

que avalie os motivos desse facto (por 

exemplo, falta de informação, dificuldades 

de acesso ou burocracia a necessitar de 

uma simplificação); insta a Comissão a 

resolver rapidamente o problema; 

Or. en 

 

 


