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Grozījums Nr. 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0101/2019
Arndt Kohn
ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja
(2018/2173(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka 2017. gadā Komitejas 
apstiprinātais budžets bija 93 295 000 EUR 
(salīdzinājumā ar 90 500 000 EUR 2016. 
gadā), no kuriem 91,5 miljonus EUR 
(salīdzinājumā ar 89,4 miljoniem EUR 
2016. gadā) veidoja saistību apropriācijas, 
kuru izpildes līmenis bija 98,0 % (2016. 
gadā — 98,7 %), un 83,9 miljonus EUR — 
maksājumu apropriācijas, kuru izpildes 
līmenis bija 89,9 %;

3. norāda, ka 2017. gadā Komitejas 
apstiprinātais budžets bija 93 295 000 EUR 
(salīdzinājumā ar 90 500 000 EUR 2016. 
gadā), no kuriem 91,5 miljonus EUR 
(salīdzinājumā ar 89,4 miljoniem EUR 
2016. gadā) veidoja saistību apropriācijas, 
kuru izpildes līmenis bija 98,0 % (2016. 
gadā — 98,7 %), un 83,9 miljonus EUR — 
maksājumu apropriācijas, kuru izpildes 
līmenis bija 89,9 %; mudina racionalizēt 
un pēc iespējas samazināt ES iestāžu 
administratīvos izdevumus, lai šādi vēstītu 
par biedriskumu ar Eiropas iedzīvotājiem;
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzinīgi vērtē Komitejas un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
sadarbības nolīguma īstenošanas 
vidusposma novērtējuma rezultātus, kas 
uzskatāmi liecina, ka pārvaldība un 
administratīvā struktūra ir sekmīgi 
vienkāršota; atzinīgi vērtē to, ka veiksmīgi 
norit sadarbība starp Komitejas un 
kopīgajiem dienestiem, kas cita starpā 
aptver tādas jomas kā IT, EMAS vai 
sanāksmju telpu pārvaldība; norāda, ka 
minētajās darbības jomās panāktie 
ietaupījumi krietni pārsniedz koordinācijai 
iztērētos līdzekļus;

16. atzīmē Komitejas un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
sadarbības nolīguma īstenošanas 
vidusposma novērtējuma rezultātus; 
atzīmē, ka veiksmīgi norit sadarbība starp 
Komitejas un kopīgajiem dienestiem, kas 
cita starpā aptver tādas jomas kā IT, EMAS 
vai sanāksmju telpu pārvaldība; norāda, ka 
minētajās darbības jomās panāktie 
ietaupījumi pārsniedz koordinācijai 
iztērētos līdzekļus; aicina Komiteju un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komiteju turpināt šīs iestāžu sadarbības 
uzlabošanu, lai gūtu turpmākus 
ietaupījumus un tādējādi samazinātu 
attiecīgo iestāžu budžetu;
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