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Τροπολογία 1
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ιδίως το γεγονός ότι η 
εφαρμογή του προγράμματος LIFE + 
πέτυχε ποσοστό εκτέλεσης άνω του 
98,87% σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων·

3. υπογραμμίζει ιδίως το γεγονός ότι η 
εφαρμογή του προγράμματος LIFE + 
πέτυχε ποσοστό εκτέλεσης άνω του 
98,87% σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι,  σε αυτό 
το πλαίσιο, ποσοστό 82% των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων αφιερώθηκε σε 
προγράμματα στα κράτη μέλη, τα οποία
συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για 
το LIFE +· σημειώνει τις μειωμένες 
πιστώσεις πληρωμών για προγράμματα 
το 2007 που οφείλονται στην 
καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού 
για το LIFE +· εκφράζει εντούτοις την 
ικανοποίησή του για την εκτέλεση όσον 
αφορά την στήριξη της εν γένει πολιτικής,
την επικοινωνία, τις δράσεις 
ευαισθητοποίησης και την 
χρηματοδότηση των ΜΚΟ·  

Or. en

Τροπολογία 2
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
ποσοστό εκτέλεσης του Κοινοτικού 
Ταμείου Καπνού, το οποίο ανέρχεται στο 
100%· εκφράζει ως εκ τούτου την 
πεποίθησή του ότι το εν λόγω μέσο, το 
οποίο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε 
προγράμματα με στόχο να αποκτήσει το 
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κοινό μεγαλύτερη επίγνωση των 
επιβλαβών αποτελεσμάτων από την 
κατανάλωση καπνού, και συγκεκριμένα 
μέσω της πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης, υλοποιείται με 
αποτελεσματικό τρόπο· 

Or. en

Τροπολογία 3
Jutta Haug

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι τμήμα του 
προγράμματος δράσης στον τομέα της 
υγείας εκτελείται από τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές· υπενθυμίζει ως εκ τούτου 
στην Επιτροπή ότι τα κονδύλια 
επιχειρησιακής φύσης του προγράμματος 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον 
οικονομικώς αποδοτικότερο τρόπο διότι 
χρησιμοποιούνται επίσης για διοικητικά 
καθήκοντα·

Or. en
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