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Alteração 1
Jutta Haug

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Salienta, em particular, que a execução 
do Programa LIFE + atingiu uma taxa de 
execução das dotações para autorizações
superior a 98,87%;

3. Salienta, em particular, que a execução 
do Programa LIFE + atingiu uma taxa de 
execução das dotações para autorizações
superior a 98,87%; salienta que, neste 
contexto, 82% das dotações para 
autorizações foram atribuídas a projectos 
nos Estados-Membros, em pleno 
cumprimento do Regulamento LIFE+; 
nota o reduzido volume de dotações para 
pagamentos previsto para projectos em 
2007, devido à aprovação tardia do 
Regulamento LIFE+; manifesta-se, 
porém, satisfeito com a execução no que 
diz respeito ao apoio à política geral, 
comunicação, aumento da sensibilização 
e financiamento das ONG;

Or. en

Alteração 2
Jutta Haug

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Congratula-se com a taxa de 
execução do Fundo Comunitário para o 
Tabaco, que foi de 100%; está, portanto, 
convencido que este instrumento, que 
presta apoio financeiro a projectos de 
aumento da sensibilização pública para os 
efeitos nocivos do consumo do tabaco, 
nomeadamente através da informação e 
da educação, está a ser implementado 
efectivamente;
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Or. en

Alteração 3
Jutta Haug

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Salienta que parte do programa de 
acção para a saúde está a ser 
implementado pela Agência de Execução 
para a Saúde e os Consumidores (AESC); 
neste contexto, recorda à Comissão que os 
fundos operacionais do programa devem 
ser utilizados de forma muito eficiente, na 
medida em que também são utilizados 
para tarefas administrativas;

Or. en
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