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Predlog spremembe 1
Mireille D'Ornano

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izraža pohvalo za kakovost 
izložkov agencije v letu 2017, na primer 
poročila o podnebnih spremembah, učinkih 
in ranljivosti Evrope, evropskega indeksa o 
kakovosti zraka in poročila o okoljskih 
kazalnikih za leto 2017;

3. je seznanjen z izložki agencije v 
letu 2017, na primer poročila o podnebnih 
spremembah, učinkih in ranljivosti Evrope, 
evropskega indeksa o kakovosti zraka in 
poročila o okoljskih kazalnikih za 
leto 2017;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Mireille D'Ornano

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje, da se je agencija zaradi 
hudega pomanjkanja virov soočala z vse 
večjimi izzivi pri doseganju ciljev, ki si jih 
je zastavila v večletnem delovnem 
programu, in da zato v letu 2017 ni mogla 
dokončati nekaterih nalog; vztraja, da bo 
sposobnost agencije, da se odziva na razvoj 
politike, odvisna od višine v prihodnje 
dodeljenih sredstev oziroma opustitve 
sedanjih nalog;

4. obžaluje, da se je agencija zaradi 
hudega pomanjkanja virov soočala z vse 
večjimi izzivi pri doseganju ciljev, ki si jih 
je zastavila v večletnem delovnem 
programu, in da zato v letu 2017 ni mogla 
dokončati nekaterih nalog; vztraja, da bo 
sposobnost agencije, da se odziva na razvoj 
politike, odvisna od višine v prihodnje 
dodeljenih sredstev oziroma opustitve 
sedanjih nalog; v tem težavnem 
proračunskem okviru opozarja na pomen 
sodelovanja z nacionalnimi okoljskimi 
agencijami, ki si zaslužijo priznanje za 
kakovost svojega dela;

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Mireille D'Ornano

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja navedbo Računskega 
sodišča, da je pridobilo razumno 
zagotovilo o zanesljivosti letnih 
računovodskih izkazov agencije za 
proračunsko leto 2017 ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

8. je seznanjen z navedbo Računskega 
sodišča, da je pridobilo razumno 
zagotovilo o zanesljivosti letnih 
računovodskih izkazov agencije za 
proračunsko leto 2017 ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Or. fr
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