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9.12.2015 A8-0331/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Sven Schulze, David Casa 

v mene skupiny PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Vykonávanie Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 7 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na osobitnú správu 

Európskeho dvora audítorov č. 8/2015 s 

názvom Riešia sa finančnou podporou EÚ 

potreby mikropodnikateľov primerane?; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0331/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Sven Schulze, David Casa 

v mene skupiny PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Vykonávanie Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. naliehavo vyzýva Komisiu a Európsky 

investičný fond (EIF), aby čo najrýchlejšie 

sprevádzkovali os mikrofinancovania a 

sociálneho podnikania v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), 

s cieľom zabezpečiť dostupnosť 

finančných prostriedkov pre príjemcov; 

očakáva, že EaSI bude úspešne riešiť 

nedostatky nástroja; 

9. víta skutočnosť, že Komisia a Európsky 

investičný fond (EIF) sprevádzkovali os 

mikrofinancovania a sociálneho podnikania 

v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie 

(EaSI) s cieľom zabezpečiť dostupnosť 

finančných prostriedkov pre príjemcov; 

očakáva, že EaSI bude úspešne riešiť 

nedostatky nástroja; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0331/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Sven Schulze, David Casa 

v mene skupiny PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Vykonávanie Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že množstvo žiadostí o 

nástroj nebolo úplne vyplnených a Komisia 

ich nemohla schváliť; žiada Komisiu, aby 

posúdila dôvody tohto neúspechu (napr. 

nedostatok informácií, dostupnosť alebo 

byrokratické prekážky, ktoré si vyžadujú 

zjednodušenie); vyzýva Komisiu, aby 

konala rýchlo a tento problém vyriešila; 

45. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že množstvo žiadostí o 

nástroj nebolo úplne vyplnených a EIF ich 

nemohol schváliť; žiada Komisiu, aby 

posúdila dôvody tohto neúspechu (napr. 

nedostatok informácií, dostupnosť alebo 

byrokratické prekážky, ktoré si vyžadujú 

zjednodušenie); vyzýva Komisiu, aby 

konala rýchlo a tento problém vyriešila; 

Or. en 

 

 


