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Pozměňovací návrh 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0101/2019
Arndt Kohn
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
2018/2173(DEC)

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že schválený rozpočet 
výboru v roce 2017 činil 93 295 000 EUR 
(v porovnání s 90 500 000 EUR v roce 
2016), z toho 91,5 milionu EUR (oproti 
89,4 milionu EUR v roce 2016) tvořily 
prostředky na závazky s mírou čerpání 98,0 
% (98,7 % v roce 2016) a 83,9 milionu 
EUR prostředky na platby s mírou čerpání 
89,9 %;

3. konstatuje, že schválený rozpočet 
výboru v roce 2017 činil 93 295 000 EUR 
(v porovnání s 90 500 000 EUR v roce 
2016), z toho 91,5 milionu EUR (oproti 
89,4 milionu EUR v roce 2016) tvořily 
prostředky na závazky s mírou čerpání 98,0 
% (98,7 % v roce 2016) a 83,9 milionu 
EUR prostředky na platby s mírou čerpání 
89,9 %; naléhavě vyzývá k tomu, aby byly 
správní výdaje orgánů a institucí EU co 
nejvíce zjednodušeny a sníženy, a EU tak 
projevila sounáležitost se svými občany;
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Pozměňovací návrh 3
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0101/2019
Arndt Kohn
Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
2018/2173(DEC)

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá výsledky hodnocení provádění 
dohody o spolupráci mezi výborem a 
Evropským hospodářským a sociálním 
výborem v polovině období, které 
zdůrazňuje, že byla úspěšně zjednodušena 
řídicí a správní struktura; vítá skutečnost, 
že dobře funguje spolupráce mezi 
vlastními a společnými útvary, která 
zahrnuje například oblasti IT, systém pro 
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS) nebo správu zasedacích místností; 
konstatuje, že úspory dosažené v těchto 
provozních oblastech značně převažují 
nad prostředky vynaloženými na 
koordinaci;

16. bere na vědomí výsledky 
hodnocení provádění dohody o spolupráci 
mezi výborem a Evropským hospodářským 
a sociálním výborem v polovině období; 
konstatuje, že spolupráce mezi vlastními a 
společnými útvary, která zahrnuje 
například oblasti IT, systém pro 
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS) nebo správu zasedacích místností, 
funguje dobře; konstatuje, že úspory 
dosažené v těchto provozních oblastech 
převažují nad prostředky vynaloženými na 
koordinaci; vyzývá výbor a Evropský 
hospodářský a sociální výbor, aby 
pokračovaly ve zlepšování této 
interinstitucionální spolupráce s cílem 
dosáhnout dalších úspor, a snížit tak 
rozpočet dotyčných institucí;
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