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Módosítás 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0101/2019
Arndt Kohn
2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
2018/2173(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. tudomásul veszi, hogy 2017-ben a 
Régiók Bizottsága 93 295 000 EUR 
jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett 
(2016-ban ez az összeg 90 500 000 EUR 
volt), amelyből 91,5 millió EUR (2016-ban 
89,4 millió EUR) kötelezettségvállalási 
előirányzat volt 98,0 %-os végrehajtási 
aránnyal (2016-ban 98,7 %), 83,9 millió 
EUR pedig kifizetési előirányzat, 89,9 %-
os végrehajtási aránnyal;

3. tudomásul veszi, hogy 2017-ben a 
Régiók Bizottsága 93 295 000 EUR 
jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett 
(2016-ban ez az összeg 90 500 000 EUR 
volt), amelyből 91,5 millió EUR (2016-ban 
89,4 millió EUR) kötelezettségvállalási 
előirányzat volt 98,0 %-os végrehajtási 
aránnyal (2016-ban 98,7 %), 83,9 millió 
EUR pedig kifizetési előirányzat, 89,9 %-
os végrehajtási aránnyal; sürgeti az uniós 
intézmények igazgatási kiadásainak 
racionalizálását és a lehető legnagyobb 
mértékű csökkentését annak érdekében, 
hogy az EU ezzel is jelezze az európai 
közvélemény felé a polgárok iránti 
elkötelezettségét;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. üdvözli a Régiók Bizottsága és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról szóló félidős értékelés 
eredményeit, amely kiemeli, hogy 
sikeresen egyszerűsítették az irányítási és 
igazgatási struktúrát; üdvözli, hogy jól 
működik az együttműködés a saját és a 
közös szervezeti egységek között például 
az informatikai szolgáltatások, az EMAS 
vagy az üléstermek használata területén; 
tudomásul veszi, hogy ezeken a működési 
területeken a megtakarítások messze 
meghaladják a koordinációra fordított 
forrásokat;

16. tudomásul veszi a Régiók 
Bizottsága és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásáról szóló félidős 
értékelés eredményeit, amely kiemeli, hogy 
sikeresen egyszerűsítették az irányítási és 
igazgatási struktúrát; tudomásul veszi, 
hogy jól működik az együttműködés a saját 
és a közös szervezeti egységek között 
például az informatikai szolgáltatások, az 
EMAS vagy az üléstermek használata 
területén; tudomásul veszi, hogy ezeken a 
működési területeken a megtakarítások 
messze meghaladják a koordinációra 
fordított forrásokat; felhívja a Régiók 
Bizottságát és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságot, hogy folytassák ezen 
intézményközi együttműködés javítását a 
további megtakarítások elérése és ezáltal 
az érintett intézmények költségvetésének 
csökkentése érdekében;
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