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Изменение 1
Мирей Д'Орнано

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства качеството на
крайните продукти на Агенцията, 
публикувани през 2017 г., като доклада 
относно изменението на климата, 
въздействието и уязвимостта в Европа 
(Climate change, impacts and vulnerability 
in Europe 2016), eвропейския индекс на 
качество на въздуха (European Air
Quality Index) и доклада относно 
показателите за околната среда за 2017 
г. (Environmental indicator report 2017);

3. отбелязва крайните продукти на 
Агенцията, публикувани през 2017 г., 
като доклада относно изменението на 
климата, въздействието и уязвимостта в 
Европа (Climate change, impacts and 
vulnerability in Europe 2016), 
eвропейския индекс на качество на 
въздуха (European Air Quality Index) и 
доклада относно показателите за 
околната среда за 2017 г. (Environmental 
indicator report 2017);

Or. fr

Изменение 2
Мирей Д'Орнано

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. изразява съжаление, че 
Агенцията е изправена пред нарастващи 
предизвикателства при постигането на 
целите, определени в многогодишната ѝ 
работна програма, поради силно 
ограничените ресурси и че вследствие 
на това някои крайни продукти не са 
могли да бъдат предоставени през 2017 
г.; настоява, че капацитетът на 
Агенцията да отговаря на развитието на 
политиките ще зависи от бъдещото 
равнище на разпределените ресурси или 
от прекратяването на изпълнявани 
понастоящем задачи;

4. изразява съжаление, че 
Агенцията е изправена пред нарастващи 
предизвикателства при постигането на 
целите, определени в многогодишната ѝ 
работна програма, поради силно 
ограничените ресурси и че вследствие 
на това някои крайни продукти не са 
могли да бъдат предоставени през 
2017 г.; настоява, че капацитетът на 
Агенцията да отговаря на развитието на 
политиките ще зависи от бъдещото 
равнище на разпределените ресурси или 
от прекратяването на изпълнявани 
понастоящем задачи; припомня в 
условията на ограничени бюджетни 
ресурси значението на 
сътрудничеството с националните 
агенции за околна среда, които трябва 
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да бъдат приветствани за 
качеството на своята работа;

Or. fr

Изменение 3
Мирей Д'Орнано

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. приветства факта, че Палатата е 
заявила, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети на 
Агенцията за 2017 г. са надеждни и че 
свързаните с тях операции са 
законосъобразни и редовни;

8. отбелязва факта, че Палатата е 
заявила, че е получила достатъчна 
увереност, че годишните отчети на 
Агенцията за 2017 г. са надеждни и че 
свързаните с тях операции са 
законосъобразни и редовни;

Or. fr
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