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Alteração 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0101/2019
Arndt Kohn
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Comité das Regiões
2018/2173(DEC)

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que, em 2017, o Comité 
teve um orçamento aprovado de 93 295 
000 EUR (em comparação com 90 500 000 
EUR em 2016), dos quais 91,5 milhões de 
EUR (em comparação com 89,4 milhões de 
EUR em 2016) de dotações para 
autorizações, com uma taxa de execução de 
98,0 % (98,7 % em 2016), e dos quais 83,9 
milhões de EUR de dotações para 
pagamentos, com uma taxa de execução de 
89,9 %;

3. Observa que, em 2017, o Comité 
teve um orçamento aprovado de 93 295 
000 EUR (em comparação com 90 500 000 
EUR em 2016), dos quais 91,5 milhões de 
EUR (em comparação com 89,4 milhões de 
EUR em 2016) de dotações para 
autorizações, com uma taxa de execução de 
98,0 % (98,7 % em 2016), e dos quais 83,9 
milhões de EUR de dotações para 
pagamentos, com uma taxa de execução de 
89,9 %; insta a que as despesas 
administrativas das instituições da União 
Europeia sejam racionalizadas tanto 
quanto possível, para transmitir uma 
mensagem de união com os cidadãos 
europeus;
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Alteração 3
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0101/2019
Arndt Kohn
Quitação 2017: orçamento geral da União Europeia – Comité das Regiões
2018/2173(DEC)

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Congratula-se com os resultados 
da avaliação intercalar sobre a execução do 
acordo de cooperação entre o Comité e o 
Comité Económico e Social Europeu, que 
evidenciam que a estrutura de governo e 
administrativa foi simplificada com êxito; 
congratula-se com o facto de a cooperação 
entre os serviços próprios e os serviços 
conjuntos, que abrangem domínios como, 
por exemplo, a informática, o EMAS ou a 
gestão das salas de reunião, estar a 
funcionar bem; observa que as poupanças 
nestes domínios operacionais compensam 
de longe os recursos gastos na 
coordenação;

16. Observa os resultados da avaliação 
intercalar sobre a execução do acordo de 
cooperação entre o Comité e o Comité 
Económico e Social Europeu; observa que 
a cooperação entre os serviços próprios e 
os serviços conjuntos, que abrangem 
domínios como, por exemplo, a 
informática, o EMAS ou a gestão das salas 
de reunião, está a funcionar bem; observa 
que as poupanças nestes domínios 
operacionais compensam os recursos 
gastos na coordenação; insta o Comité e o 
Comité Económico e Social Europeu a 
continuar a melhorar esta cooperação 
interinstitucional, a fim de realizar mais 
economias e reduzir assim os orçamentos 
das duas instituições;
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