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Pakeitimas

3.
pažymi, kad 2017 m. Komiteto
patvirtintas biudžetas buvo
93 295 000 EUR (palyginti su
90 500 000 EUR 2016 m.), iš kurio
91,5 mln. EUR (palyginti su
89,4 mln. EUR 2016 m.) sudarė
įsipareigojimų asignavimai, kurių
įvykdymo lygis siekė 98,0 proc. (98,7 proc.
2016 m.), ir iš kurių 83,9 mln. EUR buvo
mokėjimų asignavimai, o jų įvykdymo
lygis buvo 89,9 proc.;

3.
pažymi, kad 2017 m. Komiteto
patvirtintas biudžetas buvo
93 295 000 EUR (palyginti su
90 500 000 EUR 2016 m.), iš kurio
91,5 mln. EUR (palyginti su
89,4 mln. EUR 2016 m.) sudarė
įsipareigojimų asignavimai, kurių
įvykdymo lygis siekė 98,0 proc. (98,7 proc.
2016 m.), ir iš kurių 83,9 mln. EUR buvo
mokėjimų asignavimai, o jų įvykdymo
lygis buvo 89,9 proc.; primygtinai ragina
kuo labiau racionalizuoti ir sumažinti ES
institucijų administracines išlaidas, kad
Europos piliečiams būtų pademonstruotas
solidarumas;
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16.
palankiai vertina Komiteto bei
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto bendradarbiavimo susitarimo
įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo
rezultatus, kurie pabrėžia, kad valdymo ir
administracinė struktūra supaprastinta
sėkmingai; palankiai vertina tai, kad gerai
veikia bendradarbiavimas tarp nuosavų ir
jungtinių tarnybų, pavyzdžiui, IT, EMAS
arba posėdžių salių valdymo srityse;
pažymi, kad tose veiklos srityse sutaupytos
lėšos gerokai viršija koordinavimui
skiriamus išteklius;

16.
atkreipia dėmesį į Komiteto bei
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto bendradarbiavimo susitarimo
įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo
rezultatus; pažymi, kad gerai veikia
bendradarbiavimas tarp nuosavų ir
jungtinių tarnybų, pavyzdžiui, IT, EMAS
arba posėdžių salių valdymo srityse;
pažymi, kad tose veiklos srityse sutaupytos
lėšos viršija koordinavimui skiriamus
išteklius; ragina Komitetą ir Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą
toliau tobulinti šį tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, kad būtų galima
sutaupyti daugiau lėšų ir taip sumažinti
atitinkamų institucijų biudžetą;
Or. en
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