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Reimer Böge 

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument 

COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD) 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 

 

Voorstel voor een besluit Amendement 

overwegende dat beide takken van de 

begrotingsautoriteit, na alle mogelijkheden 

voor een herschikking van kredieten 

binnen de rubrieken 1a en 4 te hebben 

onderzocht, zijn overeengekomen de 

volgende bedragen aan middelen uit het 

flexibiliteitsinstrument beschikbaar te 

stellen ter aanvulling van de in de 

begroting 2012 opgenomen middelen, 

boven de maxima van de rubrieken 1a en 

4: 

overwegende dat beide takken van de 

begrotingsautoriteit, na alle mogelijkheden 

voor een herschikking van kredieten 

binnen de rubrieken 1a en 4 te hebben 

onderzocht, zijn overeengekomen 

middelen uit het flexibiliteitsinstrument 

beschikbaar te stellen ter aanvulling van de 

in de begroting 2012 opgenomen middelen, 

boven het maximum van rubriek 1a, ten 

belope van 50 miljoen EUR voor de 

financiering van de Europa 2020-

strategie, en boven het maximum van 

rubriek 4, ten belope van 150 miljoen 

EUR voor de financiering van het 

Europees nabuurschapsbeleid, 

– 30,75 miljoen EUR voor de EU 2020-

strategie in rubriek 1a; 

 

– 208,67 miljoen EUR voor het Europees 

nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument in rubriek 4, 

 

Or. en 
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Amendement  2 
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Verslag A7-0353/2011 

Reimer Böge 

Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument 

COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD) 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 

 

Voorstel voor een besluit Amendement 

Voor de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2012 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 

30,75 miljoen EUR aan 

vastleggingskredieten in rubriek 1a en 

208,67 miljoen EUR aan 

vastleggingskredieten in rubriek 4 

beschikbaar gesteld. 

Voor de algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 

2012 (hierna "de begroting 2012" 

genoemd) wordt uit het 

flexibiliteitsinstrument 50 miljoen EUR 

aan vastleggingskredieten in rubriek 1a en 

150 miljoen EUR aan 

vastleggingskredieten in rubriek 4 

beschikbaar gesteld. 

Dit bedrag wordt gebruikt ter aanvulling 

van de financiële middelen met: 

Dit bedrag wordt gebruikt ter aanvulling 

van de financiële middelen met: 

– 30,75 miljoen EUR voor de EU 2020-

strategie in rubriek 1a; 

– 50 miljoen EUR voor de Europa 2020-

strategie in rubriek 1a; 

– 208,67 miljoen EUR voor het Europees 

nabuurschaps- en 

partnerschapsinstrument in rubriek 4. 

– 150 miljoen EUR voor het Europees 

nabuurschapsbeleid in rubriek 4. 

Or. en 

 

 


