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Lankstumo priemon÷s mobilizavimas 
COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l sprendimo Pakeitimas 

kadangi išnagrin÷jusios visas galimybes 
perskirstyti 1a ir 4 išlaidų kategorijų 
asignavimus abi biudžeto valdymo 
institucijos susitar÷ mobilizuoti lankstumo 
priemonę, siekdamos papildyti finansavimą 
pagal 2012 m. biudžetą viršijant 1a ir 
4 išlaidų kategorijose numatytas viršutines 

ribas: 

kadangi išnagrin÷jusios visas galimybes 
perskirstyti 1a ir 4 išlaidų kategorijų 
asignavimus abi biudžeto valdymo 
institucijos susitar÷ mobilizuoti lankstumo 
priemonę, siekdamos papildyti finansavimą 
pagal 2012 m. biudžetą viršijant 1a išlaidų 
kategorijoje numatytą ribą 50 mln. EUR 
strategijai „Europa 2020“ ir viršijant 4 
išlaidų kategorijoje numatytą viršutinę 

ribą 150 mln. EUR Europos kaimynyst÷s 
politikai, 

−−−− 30,75 mln. EUR – strategijai 
„Europa 2020“ pagal 1a išlaidų 
kategoriją; 

 

−−−− 208,67 mln. EUR Europos 
kaimynyst÷s politikos priemonei 
pagal 4 išlaidų kategoriją, 

 

Or. en 



 

AM\884796LT.doc  PE472.831v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
23.11.2011 A7-0353/2 

Pakeitimas  2 

Reimer Böge 

Biudžeto komiteto vardu 
 
Pranešimas A7-0353/2011 

Reimer Böge 

Lankstumo priemon÷s mobilizavimas 
COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 straipsnis 

 
Pasiūlymas d÷l sprendimo Pakeitimas 

2012-ųjų finansinių metų Europos 
Sąjungos bendrajame biudžete lankstumo 
priemon÷ mobilizuojama siekiant skirti 

30,75 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų pagal 1a išlaidų kategoriją ir 
208,67 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų pagal 4 išlaidų kategoriją. 

2012-ųjų finansinių metų Europos 
Sąjungos bendrajame biudžete (toliau – 
2012 m. biudžetas) lankstumo priemon÷ 
naudojama suteikti 50 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų pagal 1a išlaidų 
kategoriją ir 150 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų pagal 4 išlaidų kategoriją. 

Ši suma naudojama šių sričių finansavimui 
papildyti: 

Ši suma naudojama šių sričių finansavimui 
papildyti: 

− 30,75 mln. EUR – strategijai 
„Europa 2020“ pagal 1a išlaidų 
kategoriją; 

− 50 mln. EUR – strategijai 
„Europa 2020“ pagal 1a išlaidų 
kategoriją; 

− 208,67 mln. EUR Europos 
kaimynyst÷s politikos priemonei 
pagal 4 išlaidų kategoriją. 

− 150 mln. EUR Europos 
kaimynyst÷s politikai pagal 
4 išlaidų kategoriją. 

Or. en 

 
 
 


