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Pozměňovací návrh 1
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje zejména, že při provádění 
programu LIFE + bylo z prostředků na 
závazky využito více než 98,87 %;

3. zdůrazňuje zejména, že při provádění 
programu LIFE + bylo z prostředků na 
závazky využito více než 98,87 %;
upozorňuje, že v této souvislosti bylo 82 % 
prostředků na závazky věnováno na 
projekty v členských státech v plném 
souladu s nařízením o programu LIFE+; 
bere na vědomí, že v roce 2007 byly 
prostředky na platby pro projekty nižší, a 
to z důvodu pozdního přijetí nařízení o 
programu LIFE+; je nicméně spokojen s 
mírou čerpání prostředků, pokud jde o 
obecnou podporu politiky, komunikaci, 
zvyšování informovanosti a financování 
nevládních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá míru čerpání prostředků pro 
Tabákový fond Společenství, která činí 
100 %; je proto přesvědčen, že tento 
nástroj, který poskytuje finanční podporu 
projektům zvyšujícím informovanost 
veřejnosti o škodlivých účincích 
konzumace tabáku, a to zejména 
poskytováním informací a osvětou, je 
uplatňován efektivně;  

Or. en



PE418.369v01-00 4/4 AM\764352CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že část akčního 
programu pro zdraví uskutečňuje 
Výkonná agentura pro program veřejného 
zdraví (EAHC); v této souvislosti 
připomíná Komisi, aby využívala provozní 
prostředky na tento program způsobem, 
který je vysoce nákladově efektivní, 
protože tyto prostředky se využívají rovněž 
pro administrativní úkoly; 

Or. en
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