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3. Jinnota li fl-2017, il-Kumitat kellu 
baġit approvat ta' EUR 93 295 000 (meta 
mqabbel ma' EUR 90 500 000 fl-2016), li 
minnhom EUR 91,5 miljun (meta mqabbel 
ma' EUR 89,4 miljun fl-2016) kienu 
approprjazzjonijiet ta' impenn b'rata ta' 
implimentazzjoni ta' 98,0 % (98,7 % fl-
2016) u li minnhom EUR 83,9 miljun 
kienu approprjazzjonijiet ta' pagament 
b'rata ta' implimentazzjoni ta' 89,9 %;

3. Jinnota li fl-2017, il-Kumitat kellu 
baġit approvat ta' EUR 93 295 000 (meta 
mqabbel ma' EUR 90 500 000 fl-2016), li 
minnhom EUR 91,5 miljun (meta mqabbel 
ma' EUR 89,4 miljun fl-2016) kienu 
approprjazzjonijiet ta' impenn b'rata ta' 
implimentazzjoni ta' 98,0 % (98,7 % fl-
2016) u li minnhom EUR 83,9 miljun 
kienu approprjazzjonijiet ta' pagament 
b'rata ta' implimentazzjoni ta' 89,9 %; 
iħeġġeġ li n-nefqa amministrattiva mill-
istituzzjonijiet tal-UE tiġi ssimplifikata u 
mnaqqsa kemm jista' jkun sabiex 
jintbagħat messaġġ ta' solidarjetà maċ-
ċittadini Ewropej;
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16. Jilqa' r-riżultati tal-evalwazzjoni ta' 
nofs it-terminu dwar l-implimentazzjoni 
tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Kumitat 
u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, li jenfasizza li l-istruttura 
amministrattiva u ta' governanza kienet 
issimplifikata b'suċċess; jilqa' l-fatt li l-
kooperazzjoni bejn is-servizzi proprji u 
konġunti li tkopri oqsma bħall-IT, l-
EMAS, jew il-ġestjoni tal-kmamar tal-
laqgħat, pereżempju, qed tiffunzjona sew; 
jinnota li l-iffrankar li sar f'dawn l-oqsma 
operattivi huwa bil-bosta akbar mir-riżorsi 
minfuqa fuq il-koordinazzjoni;

16. Jinnota r-riżultati tal-evalwazzjoni 
ta' nofs it-terminu dwar l-implimentazzjoni 
tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Kumitat 
u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew; jinnota li l-kooperazzjoni bejn 
is-servizzi proprji u konġunti li tkopri 
oqsma bħall-IT, l-EMAS, jew il-ġestjoni 
tal-kmamar tal-laqgħat, pereżempju, qed 
tiffunzjona sew; jinnota li l-iffrankar li sar 
f'dawn l-oqsma operattivi huwa akbar mir-
riżorsi minfuqa fuq il-koordinazzjoni; 
jistieden lill-Kumitat u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew jkomplu 
jtejbu din il-kooperazzjoni 
interistituzzjonali ħalli jiksbu aktar 
iffrankar u b'hekk inaqqsu l-baġits tal-
istituzzjonijiet rispettivi;

Or. en


