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3. palankiai vertina 2017 m. 
Agentūros paskelbtus darbus, kaip antai 
ataskaitą „Europa – klimato kaita, 
padariniai ir pažeidžiamumas“, Europos 
oro kokybės indeksą ir 2017 m. aplinkos 
rodiklių ataskaitą;

3. atkreipia dėmesį į 2017 m. 
Agentūros paskelbtus darbus, kaip antai 
ataskaitą „Europa – klimato kaita, 
padariniai ir pažeidžiamumas“, Europos 
oro kokybės indeksą ir 2017 m. aplinkos 
rodiklių ataskaitą;

Or. fr
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4. apgailestauja, kad Agentūra patiria 
vis daugiau problemų siekdama tikslų, 
nustatytų jos daugiametėje veiklos 
programoje, dėl labai apribotų išteklių, ir 
kad dėl to 2017 m. nebuvo galima pasiekti 
kai kurių rezultatų; pakartoja, kad 
Agentūros pajėgumai reaguoti į politikos 
pokyčius priklausys nuo būsimo skirtų
išteklių lygio arba nuo dabartinių užduočių 
vykdymo nutraukimo;

4. apgailestauja, kad Agentūra patiria 
vis daugiau problemų siekdama tikslų, 
nustatytų jos daugiametėje veiklos 
programoje, dėl labai apribotų išteklių, ir 
kad dėl to 2017 m. nebuvo galima pasiekti 
kai kurių rezultatų; pakartoja, kad 
Agentūros pajėgumai reaguoti į politikos 
pokyčius priklausys nuo būsimo skirtų 
išteklių lygio arba nuo dabartinių užduočių 
vykdymo nutraukimo; primena, kad šiomis 
suvaržyto biudžeto aplinkybėmis svarbu 
bendradarbiauti su nacionalinėmis už 
aplinkos apsaugą atsakingomis 
agentūromis, kurių darbo kokybė yra 
verta pripažinimo;

Or. fr
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8. palankiai vertina tai, kad Audito 
Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas 
pagrįstas patikinimas, kad 2017 finansinių 
metų Agentūros metinės finansinės 
ataskaitos yra patikimos ir jose atspindimos 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

8. atsižvelgia į tai, kad Audito Rūmai 
pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas 
patikinimas, kad 2017 finansinių metų 
Agentūros metinės finansinės ataskaitos 
yra patikimos ir jose atspindimos 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Or. fr
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