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Poročilo A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju posebnega poročila 

št. 8/2015 Računskega sodišča z naslovom 

„Ali finančna podpora EU ustreza 

potrebam mikropodjetnikov?“; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.12.2015 A8-0331/2 

Predlog spremembe  2 

Sven Schulze, David Casa 

v imenu skupine PPE 

Jutta Steinruck, Javi López 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0331/2015 

Sven Schulze 

Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress 

COM(2014)0639 – 2015/2042(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Komisijo in Evropski 

investicijski sklad, naj zagotovita, da bo os 

za mikrofinanciranje in socialno 

podjetništvo pri EaSI čim hitreje postala 

operativna, da bi upravičencem zagotovili 

dostop do financiranja; pričakuje, da bo 

EaSI uspešno obravnaval pomanjkljivosti 

mikrofinančnega instrumenta; 

9. pozdravlja, da sta Komisija in Evropski 

investicijski sklad poskrbela, da je os za 

mikrofinanciranje in socialno podjetništvo 

pri EaSI postala operativna, da bi 

upravičencem zagotovili dostop do 

financiranja; pričakuje, da bo EaSI uspešno 

obravnaval pomanjkljivosti 

mikrofinančnega instrumenta; 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. obžaluje, da številne vloge za 

mikrofinančni instrument niso bile popolne 

in jih Komisija ni mogla odobriti; poziva 

Komisijo, naj oceni vzroke za ta neuspeh 

(na primer pomanjkljive informacije, 

premajhna dostopnost ali upravno breme, 

ki bi ga bilo treba zmanjšati); poleg tega jo 

poziva, naj se hitro loti reševanja tega 

problema; 

45. obžaluje, da številne vloge za 

mikrofinančni instrument niso bile popolne 

in jih EIF ni mogel odobriti; poziva 

Komisijo, naj oceni vzroke za ta neuspeh 

(na primer pomanjkljive informacije, 

premajhna dostopnost ali upravno breme, 

ki bi ga bilo treba zmanjšati); poleg tega jo 

poziva, naj se hitro loti reševanja tega 

problema; 

Or. en 

 

 


