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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bemærker, at udvalget i 2017 
rådede over et godkendt budget på 
93 295 000 EUR (mod 90 500 000 EUR i 
2016), hvoraf 91,5 mio. EUR (mod 89,4 
mio. EUR i 2016) var 
forpligtelsesbevillinger med en 
udnyttelsesgrad på 98,0 % (98,7 % i 2016), 
og hvoraf 83,9 mio. EUR var 
betalingsbevillinger med en 
udnyttelsesgrad på 89,9 %;

3. bemærker, at udvalget i 2017 
rådede over et godkendt budget på 
93 295 000 EUR (mod 90 500 000 EUR i 
2016), hvoraf 91,5 mio. EUR (mod 89,4 
mio. EUR i 2016) var 
forpligtelsesbevillinger med en 
udnyttelsesgrad på 98,0 % (98,7 % i 2016), 
og hvoraf 83,9 mio. EUR var 
betalingsbevillinger med en 
udnyttelsesgrad på 89,9 %; opfordrer 
indtrængende til, at EU-institutionernes 
administrationsudgifter strømlines og 
reduceres så meget som muligt for at 
sende et signal om fællesskab til de 
europæiske borgere;

Or. en
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16. glæder sig over resultaterne af 
midtvejsevalueringen af gennemførelsen af 
samarbejdsaftalen mellem udvalget og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg, som understreger, at 
forvaltningen og den administrative 
struktur med et godt resultat er blevet 
forenklet; glæder sig over, at samarbejdet 
mellem egne og fælles tjenestegrene, der 
f.eks. dækker områder som IT, EMAS og 
forvaltning af mødelokaler, fungerer godt; 
bemærker, at besparelserne på disse 
operationelle områder langt overstiger de 
ressourcer, der anvendes til koordinering;

16. bemærker resultaterne af 
midtvejsevalueringen af gennemførelsen af 
samarbejdsaftalen mellem udvalget og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg; noterer sig, at samarbejdet mellem 
egne og fælles tjenestegrene, der f.eks. 
dækker områder som IT, EMAS og 
forvaltning af mødelokaler, fungerer godt; 
bemærker, at besparelserne på disse 
operationelle områder overstiger de 
ressourcer, der anvendes til koordinering; 
opfordrer udvalget og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg til fortsat 
at forbedre dette interinstitutionelle 
samarbejde med henblik på at opnå 
yderligere besparelser og dermed reducere 
de respektive institutioners budget;

Or. en


