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3. zauważa, że w 2017 r. 
zatwierdzony budżet Komitetu wyniósł 93 
295 000 EUR (w porównaniu z 90 500 000 
EUR w 2016 r.), z czego 91,5 mln EUR (w 
porównaniu z 89,4 mln EUR w 2016 r.) 
obejmowało środki na zobowiązania o 
wskaźniku wykonania wynoszącym 98,0 % 
(98,7 % w 2016 r.), z czego 83,9 mln EUR 
stanowiły środki na płatności o wskaźniku 
wykonania wynoszącym 89,9 %;

3. zauważa, że w 2017 r. 
zatwierdzony budżet Komitetu wyniósł 93 
295 000 EUR (w porównaniu z 90 500 000 
EUR w 2016 r.), z czego 91,5 mln EUR (w 
porównaniu z 89,4 mln EUR w 2016 r.) 
obejmowało środki na zobowiązania o 
wskaźniku wykonania wynoszącym 98,0 % 
(98,7 % w 2016 r.), z czego 83,9 mln EUR 
stanowiły środki na płatności o wskaźniku 
wykonania wynoszącym 89,9 %; wzywa do 
jak największego zracjonalizowania i 
ograniczenia wydatków 
administracyjnych instytucji UE, aby dać 
wyraz solidarności z obywatelami 
europejskimi;
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16. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
śródokresowej oceny z wykonania umowy 
o współpracy między Komitetem a 
Europejskim Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym, w której podkreślono, że 
struktura zarządzania i administracji 
została skutecznie uproszczona; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
współpraca między służbami własnymi a 
służbami wspólnymi w obszarach takich 
jak IT, EMAS lub zarządzanie salami 
posiedzeń funkcjonuje sprawnie; 
zauważa, że poczynione w tych 
dziedzinach operacyjnych oszczędności 
znacznie przewyższają wydatki 
przeznaczone na ich koordynację;

16. odnotowuje wyniki śródokresowej 
oceny z wykonania umowy o współpracy 
między Komitetem a Europejskim 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym; 
odnotowuje fakt, że współpraca między 
służbami własnymi a służbami wspólnymi 
w obszarach takich jak IT, EMAS lub 
zarządzanie salami posiedzeń funkcjonuje 
sprawnie; zauważa, że poczynione w tych 
dziedzinach operacyjnych oszczędności 
przewyższają wydatki przeznaczone na ich 
koordynację; wzywa Komitet i Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny do tego, 
by nadal poprawiały współpracę 
międzyinstytucjonalną w celu osiągnięcia 
dalszych oszczędności, a tym samym 
obniżenia budżetów obu tych instytucji;
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