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3. σημειώνει ότι το 2017 η ΕτΠ είχε 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
93 295 000 EUR (έναντι 90 500 000 EUR 
το 2016), εκ των οποίων 91,5 εκατ. EUR 
(σε σύγκριση με 89,4 εκατ. EUR το 2016) 
περιελάμβαναν πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων με ποσοστό εκτέλεσης 98,0 
% (98,7 % το 2016) και εκ των οποίων 
83,9 εκατ. EUR αφορούσαν πιστώσεις 
πληρωμών με ποσοστό εκτέλεσης 89,9 %·

3. σημειώνει ότι το 2017 η ΕτΠ είχε 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
93 295 000 EUR (έναντι 90 500 000 EUR 
το 2016), εκ των οποίων 91,5 εκατ. EUR 
(σε σύγκριση με 89,4 εκατ. EUR το 2016) 
περιελάμβαναν πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων με ποσοστό εκτέλεσης 98,0 
% (98,7 % το 2016) και εκ των οποίων 
83,9 εκατ. EUR αφορούσαν πιστώσεις 
πληρωμών με ποσοστό εκτέλεσης 89,9 %· 
ζητεί επιτακτικά να εξορθολογιστούν και 
να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, ώστε να σταλεί ένα 
μήνυμα συμπαράστασης προς τους 
ευρωπαίους πολίτες·
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16. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της 
συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ 
και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, όπου τονίζεται ότι 
η διακυβέρνηση και η διοικητική δομή 
απλοποιήθηκαν επιτυχώς· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
συνεργασία μεταξύ των ιδίων και των 
κοινών υπηρεσιών που καλύπτουν τομείς 
όπως η πληροφορική, το EMAS ή η 
διαχείριση αιθουσών συνεδριάσεων, για 
παράδειγμα, λειτουργεί καλά· σημειώνει 
ότι οι εξοικονομήσεις που 
πραγματοποιούνται στους εν λόγω 
επιχειρησιακούς τομείς υπερβαίνουν κατά 
πολύ τους πόρους που δαπανώνται για τον 
συντονισμό·

16. σημειώνει τα αποτελέσματα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας 
μεταξύ της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής· 
σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των 
ιδίων και των κοινών υπηρεσιών που 
καλύπτουν τομείς όπως η πληροφορική, το 
EMAS ή η διαχείριση αιθουσών 
συνεδριάσεων, για παράδειγμα, λειτουργεί 
καλά· σημειώνει ότι οι εξοικονομήσεις που 
πραγματοποιούνται στους εν λόγω 
επιχειρησιακούς τομείς υπερβαίνουν τους 
πόρους που δαπανώνται για τον 
συντονισμό· καλεί την ΕτΠ και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή να συνεχίσουν να βελτιώνουν 
αυτή τη διοργανική συνεργασία 
προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω 
εξοικονόμηση και, κατά συνέπεια, να 
μειωθεί ο προϋπολογισμός των 
αντίστοιχων θεσμικών οργάνων·
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