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Amendamentul  1 

Sven Schulze, David Casa 

în numele Grupului PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

în numele Grupului S&D 

Raport A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 7 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Raportul special nr. 

8/2015 al Curții de Conturi Europene, 

intitulat „Permite sprijinul financiar 

acordat de UE o abordare 

corespunzătoare a nevoilor 

microîntreprinzătorilor?”, 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Sven Schulze, David Casa 

în numele Grupului PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. îndeamnă Comisia și FEI să facă astfel 

încât axa Microfinanțare și antreprenoriat 

social (MF/SE) a EaSI să devină 

operațională cât mai curând posibil pentru 

a asigura accesul la fonduri pentru 

beneficiari; se așteaptă ca EaSI să abordeze 

cu succes deficiențele instrumentului; 

9. salută faptul că Comisia și FEI au făcut 

axa Microfinanțare și antreprenoriat social 

(MF/SE) a EaSI operațională pentru a 

asigura accesul la fonduri pentru 

beneficiari; se așteaptă ca EaSI să abordeze 

cu succes deficiențele instrumentului; 

Or. en 



 

AM\1081243RO.doc  PE573.380v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

9.12.2015 A8-0331/3 

Amendamentul  3 

Sven Schulze, David Casa 

în numele Grupului PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. deplânge faptul că un număr mare de 

cereri de utilizare a instrumentului nu au 

fost finalizate și nu au putut fi aprobate de 

către Comisie; solicită Comisiei să 

analizeze motivele care stau la baza acestui 

eșec (lipsă de informații, insuficientă 

accesibilitate sau birocrație excesivă care 

necesită simplificare); solicită Comisiei să 

acționeze cu rapiditate pentru a rezolva 

problema; 

45. deplânge faptul că un număr mare de 

cereri de utilizare a instrumentului nu au 

fost finalizate și nu au putut fi aprobate de 

către FEI; solicită Comisiei să analizeze 

motivele care stau la baza acestui eșec 

(lipsă de informații, insuficientă 

accesibilitate sau birocrație excesivă care 

necesită simplificare); solicită Comisiei să 

acționeze cu rapiditate pentru a rezolva 

problema; 

Or. en 

 

 


