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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că, în 2017, Comitetul a 
dispus de un buget aprobat de 
93 295 000 EUR (față de 90 500 000 EUR 
în 2016), dintre care 91,5 milioane EUR 
(față de 89,4 milioane EUR în 2016) au 
constat în credite de angajament cu o rată 
de execuție de 98,0 % (98,7 % în 2016), 
dintre care 83,9 milioane EUR au fost 
credite de plată, cu o rată de execuție de 
89,9 %;

3. constată că, în 2017, Comitetul a 
dispus de un buget aprobat de 
93 295 000 EUR (față de 90 500 000 EUR 
în 2016), dintre care 91,5 milioane EUR 
(față de 89,4 milioane EUR în 2016) au 
constat în credite de angajament cu o rată 
de execuție de 98,0 % (98,7 % în 2016), 
dintre care 83,9 milioane EUR au fost 
credite de plată, cu o rată de execuție de 
89,9 %; îndeamnă insistent ca cheltuielile 
administrative ale instituțiilor UE să fie 
raționalizate și reduse cât mai mult posibil 
pentru a trimite un mesaj de cooperare cu 
cetățenii europeni;
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută rezultatele evaluării la 
jumătatea perioadei a aplicării acordului de 
cooperare dintre Comitet și Comitetul 
Economic și Social, care evidențiază că s-a 
reușit simplificarea structurii manageriale 
și administrative; salută buna funcționare a 
cooperării dintre serviciile proprii și 
serviciile comune în domenii precum 
informatica, EMAS sau gestionarea sălilor 
de reuniune, de exemplu; ia act de faptul că 
economiile realizate în aceste domenii 
operaționale depășesc cu mult resursele 
cheltuite pentru coordonare;

16. ia act de rezultatele evaluării la 
jumătatea perioadei a aplicării acordului de 
cooperare dintre Comitet și Comitetul 
Economic și Social; ia act de buna 
funcționare a cooperării dintre serviciile 
proprii și serviciile comune în domenii 
precum informatica, EMAS sau 
gestionarea sălilor de reuniune, de 
exemplu; ia act de faptul că economiile 
realizate în aceste domenii operaționale 
depășesc resursele cheltuite pentru 
coordonare; invită Comitetul și Comitetul 
Economic și Social European să 
îmbunătățească în continuare această 
cooperare interinstituțională pentru a 
realiza economii suplimentare și, astfel, 
pentru a reduce bugetul instituțiilor 
respective;
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