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Tarkistus

3.
panee merkille, että komitean
hyväksytty talousarvio vuonna 2017 oli
93 295 000 euroa (90 500 000 euroa
vuonna 2016), josta
maksusitoumusmäärärahojen osuus oli
91,5 miljoonaa euroa (89,4 miljoonaa
euroa vuonna 2016) ja niiden käyttöaste oli
98 prosenttia (98,7 prosenttia vuonna
2016) ja josta maksumäärärahojen osuus
oli 83,9 miljoonaa euroa ja niiden
käyttöaste 89,9 prosenttia;

3.
panee merkille, että komitean
hyväksytty talousarvio vuonna 2017 oli
93 295 000 euroa (90 500 000 euroa
vuonna 2016), josta
maksusitoumusmäärärahojen osuus oli
91,5 miljoonaa euroa (89,4 miljoonaa
euroa vuonna 2016) ja niiden käyttöaste oli
98 prosenttia (98,7 prosenttia vuonna
2016) ja josta maksumäärärahojen osuus
oli 83,9 miljoonaa euroa ja niiden
käyttöaste 89,9 prosenttia; pyytää
painokkaasti, että unionin toimielinten
hallintomenoja optimoidaan ja karsitaan
mahdollisimman paljon sen
osoittamiseksi, että unioni on lähellä
kansalaisia;
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16.
suhtautuu myönteisesti talous- ja
sosiaalikomitean kanssa tehdyn
yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa
koskevan väliarvioinnin tuloksiin, joissa
korostetaan, että johtoa ja
hallintorakennetta on yksinkertaistettu
onnistuneesti; panee tyytyväisenä merkille,
että yhteistyö sellaisten omien ja yhteisten
palvelujen välillä, jotka kattavat
esimerkiksi tietotekniikan,
ympäristöasioiden hallinta- ja
auditointijärjestelmän (EMAS) tai
kokoustilojen hallinnoinnin, toimii hyvin;
panee merkille, että näillä operatiivisilla
aloilla saavutetut säästöt ovat
huomattavasti suuremmat kuin
koordinointiin käytetyt resurssit;

16.
panee merkille talous- ja
sosiaalikomitean kanssa tehdyn
yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa
koskevan väliarvioinnin tulokset; panee
merkille, että yhteistyö sellaisten omien ja
yhteisten palvelujen välillä, jotka kattavat
esimerkiksi tietotekniikan,
ympäristöasioiden hallinta- ja
auditointijärjestelmän (EMAS) tai
kokoustilojen hallinnoinnin, toimii hyvin;
panee merkille, että näillä operatiivisilla
aloilla saavutetut säästöt ovat suuremmat
kuin koordinointiin käytetyt resurssit;
kehottaa komiteaa ja Euroopan talous- ja
sosiaalikomiteaa edelleen parantamaan
tätä elinten yhteistyötä, jotta saadaan
aikaan lisäsäästöjä ja pienennetään siten
kunkin elimen talousarviota;
Or. en

AM\1180306FI.docx

FI

PE637.640v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

