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Изменение 1
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, в частност, че 
изпълнението на програмата LIFE + 
постигна степен на изпълнение от над 
98,87 % в бюджетни кредити за поети 
задължения;

3. подчертава, в частност, че 
изпълнението на програмата LIFE + 
постигна степен на изпълнение от над 
98,87 % в бюджетни кредити за поети 
задължения; изтъква, че в тази връзка 
82% от бюджетните кредити за 
поети задължения са посветени на 
проекти в държавите-членки в пълно 
съответствие с Регламента за 
LIFE+; отбелязва намалените 
бюджетни кредити за плащания за 
проекти през 2007 г. поради късното 
приемане на Регламента за LIFE+ ; 
при все това, изразява задоволство от 
изпълнението по отношение на 
общата подкрепа на политиките, 
комуникациите, повишаването на 
осведомеността и финансирането на 
НПО;

Or. en

Изменение 2
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. приветства степента на 
изпълнение на Фонда на Общността 
за тютюн, която достига 100%; в 
тази връзка е убеден, че този 
инструмент, който предоставя 
финансова подкрепа за проекти, 
които допринасят за осведомеността 
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на обществото относно вредните 
последици от потреблението на 
тютюн, по-специално чрез средства 
за информиране и образование, 
функционира ефективно;

Or. en

Изменение 3
Jutta Haug

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква, че част от Програмата 
за действие в областта на здравето 
се изпълнява от Изпълнителната 
агенция за здравеопазване и въпроси, 
свързани с потребителите (EAHC); в 
тази връзка припомня на Комисията 
да използва оперативни програмни 
средства по много разходно 
ефективен начин, тъй като те се 
използват и за административни 
задачи;

Or. en
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