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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet konstaterar att 
kommittén under 2017 hade en godkänd 
budget på 93 295 000 EUR (jämfört med 
90 500 000 EUR år 2016), av vilka 
91,5 miljoner EUR (jämfört med 
89,4 miljoner EUR år 2016) omfattade 
åtagandebemyndiganden med en 
genomförandegrad på 98,0 % (98,7 % år 
2016) och av vilka 83,9 miljoner EUR var 
betalningsbemyndiganden med en 
genomförandegrad på 89,9 %.

3. Europaparlamentet konstaterar att 
kommittén under 2017 hade en godkänd 
budget på 93 295 000 EUR (jämfört med 
90 500 000 EUR år 2016), av vilka 
91,5 miljoner EUR (jämfört med 
89,4 miljoner EUR år 2016) omfattade 
åtagandebemyndiganden med en 
genomförandegrad på 98,0 % (98,7 % år 
2016) och av vilka 83,9 miljoner EUR var 
betalningsbemyndiganden med en 
genomförandegrad på 89,9 %. Parlamentet 
kräver att EU-institutionernas 
administrativa utgifter rationaliseras och 
minskas i största möjliga utsträckning i 
syfte att visa solidaritet med de europeiska 
medborgarna.
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet välkomnar 
resultaten av halvtidsutvärderingen av 
genomförandet av samarbetsavtalet mellan 
kommittén och Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, som understryker 
att styrningsstrukturen och den 
administrativa strukturen har förenklats 
på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet 
gläder sig åt att samarbetet mellan egna 
och gemensamma tjänster, vilket omfattar 
områden som t.ex. it, Emas och 
förvaltningen av sammanträdeslokaler, 
fungerar väl. Parlamentet konstaterar att 
besparingarna inom dessa operativa 
områden avsevärt överskrider de resurser 
som används för samordningen.

16. Europaparlamentet noterar 
resultaten av halvtidsutvärderingen av 
genomförandet av samarbetsavtalet mellan 
kommittén och Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén. Parlamentet 
noterar att samarbetet mellan egna och 
gemensamma tjänster, vilket omfattar 
områden som t.ex. it, Emas och 
förvaltningen av sammanträdeslokaler, 
fungerar väl. Parlamentet noterar att 
besparingarna inom dessa operativa 
områden överskrider de resurser som 
används för samordningen. Parlamentet 
uppmanar kommittén och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén att 
fortsätta att förbättra detta 
interinstitutionella samarbete för att 
åstadkomma ytterligare besparingar och 
på så sätt minska budgeten för respektive 
institution.
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