
AM\1180306SL.docx PE637.640v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

21.3.2019 A8-0101/2

Predlog spremembe 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0101/2019
Arndt Kohn
Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij
(2018/2173(DEC))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da je bil odboru za leto 
2017 odobren proračun v znesku 
93.295.000 EUR (90.500.000 EUR v letu 
2016), od tega je bilo 91,5 milijona EUR 
odobritev za prevzem obveznosti (89,4 
milijona EUR v letu 2016) s stopnjo 
izvrševanja 98,0 % (98,7 % v letu 2016), 
83,9 milijona EUR pa je bilo odobritev za 
plačila, pri katerih je stopnja izvrševanja 
znašala 89,9 %;

3. ugotavlja, da je bil odboru za leto 
2017 odobren proračun v znesku 
93.295.000 EUR (90.500.000 EUR v letu 
2016), od tega je bilo 91,5 milijona EUR 
odobritev za prevzem obveznosti (89,4 
milijona EUR v letu 2016) s stopnjo 
izvrševanja 98,0 % (98,7 % v letu 2016), 
83,9 milijona EUR pa je bilo odobritev za 
plačila, pri katerih je stopnja izvrševanja 
znašala 89,9 %; poziva, naj se upravni 
odhodki institucij EU racionalizirajo in 
zmanjšajo, kolikor je le mogoče, da se 
evropskim državljanom pošlje sporočilo o 
solidarnosti;
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16. pozdravlja rezultate vmesne ocene 
izvajanja sporazuma o sodelovanju med 
odborom in Ekonomsko-socialnim 
odborom, v katerem je izpostavljena 
uspešna poenostavitev upravljavske in 
upravne strukture; pozdravlja, da 
sodelovanje med lastnimi in skupnimi 
službami na področjih, kot so na primer 
informacijska tehnologija, EMAS ali 
upravljanje sejnih sob, deluje dobro; 
ugotavlja, da prihranki na teh operativnih 
področjih močno presegajo sredstva, 
porabljena za usklajevanje;

16. je seznanjen z rezultati vmesne 
ocene izvajanja sporazuma o sodelovanju 
med odborom in Ekonomsko-socialnim 
odborom; ugotavlja, da sodelovanje med 
lastnimi in skupnimi službami na 
področjih, kot so na primer informacijska 
tehnologija, EMAS ali upravljanje sejnih 
sob, deluje dobro; ugotavlja, da prihranki 
na teh operativnih področjih presegajo 
sredstva, porabljena za usklajevanje; 
poziva odbor in Evropski ekonomsko-
socialni odbor, naj še naprej izboljšujeta 
to medinstitucionalno sodelovanje, da bi 
ustvarila dodatne prihranke in tako 
zmanjšala proračuna obeh institucij;
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