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Изменение 2
Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато, Изабела 
Адинолфи
от името на групата EFDD

Доклад A8-0101/2019
Арндт Кон
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Комитет на регионите
2018/2173(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. отбелязва, че през 2017 г. 
Комитетът е разполагал с одобрен 
бюджет в размер на 93 295 000 EUR (в 
сравнение с 90 500 000 EUR през 
2016 г.), от които 91,5 милиона евро (в 
сравнение с 89,4 милиона евро през 
2016 г.) бюджетни кредити за поети 
задължения със степен на изпълнение 
98,0% (98,7% през 2016 г.), и 83,9 
милиона евро – бюджетни кредити за 
плащания със степен на изпълнение 
89,9%;

3. отбелязва, че през 2017 г. 
Комитетът е разполагал с одобрен 
бюджет в размер на 93 295 000 EUR (в 
сравнение с 90 500 000 EUR през 
2016 г.), от които 91,5 милиона евро (в 
сравнение с 89,4 милиона евро през 
2016 г.) бюджетни кредити за поети 
задължения със степен на изпълнение 
98,0% (98,7% през 2016 г.), и 83,9 
милиона евро – бюджетни кредити за 
плащания със степен на изпълнение 
89,9%; настоятелно призовава 
административните разходи на 
институциите на ЕС да се 
рационализират и да се намалят в 
рамките на максимално възможното, 
за да се изпрати послание за близост 
до европейските граждани;
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Изменение 3
Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато, Изабела 
Адинолфи
от името на групата EFDD

Доклад A8-0101/2019
Арндт Кон
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Комитет на регионите
2018/2173(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. приветства резултатите от 
междинната оценка на прилагането на 
споразумението за сътрудничество 
между Комитета и Европейския 
икономически и социален комитет, 
което подчертава успешното 
опростяване на управлението и 
административната структура; 
приветства факта, че 
сътрудничеството между собствените и 
съвместните служби, обхващащи 
области като например 
информационните технологии, Схема за 
екологично управление и одит (EMAS) 
или управлението на заседателните 
зали, функционира добре; отбелязва, че 
размерът на икономиите, реализирани в 
тези оперативни области, е далеч по-
голям от изразходваните за координация 
ресурси;

16. отбелязва резултатите от 
междинната оценка на прилагането на 
споразумението за сътрудничество 
между Комитета и Европейския 
икономически и социален комитет; 
отбелязва, че сътрудничеството между 
собствените и съвместните служби, 
обхващащи области като например 
информационните технологии, 
Схемата за управление по околна 
среда и одит (EMAS) или управлението 
на заседателните зали, функционира 
добре; отбелязва, че размерът на 
икономиите, реализирани в тези 
оперативни области, е по-голям от 
изразходваните за координация ресурси; 
призовава Комитета и Европейския 
икономически и социален комитет да 
продължат да подобряват това 
междуинституционално 
сътрудничество, за да се постигнат 
по-нататъшни икономии и по този 
начин да се намали бюджетът на 
съответните институции;
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