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Amendamentul 1
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, în special, că execuția 
programului LIFE+ a atins o rată de 
execuție a creditelor de angajament de 
peste 98,87% ;

3. subliniază, în special, că execuția 
programului LIFE+ a atins o rată de 
execuție a creditelor de angajament de 
peste 98,87% ; subliniază faptul că, în 
acest context, 82% din creditele de 
angajament au fost destinate unor 
proiecte din statele membre, respectându-
se pe deplin Regulamentul privind 
LIFE+; constată reducerea creditelor de 
plată alocate proiectelor în 2007 cauzată 
de adoptarea cu întârziere a 
Regulamentului privind LIFE+; este 
totuși satisfăcut de aplicarea acestuia în 
ceea ce privește sprijinirea politicii 
generale, comunicarea, sensibilizarea 
opiniei publice și finanțarea ONG-urilor;

Or. en

Amendamentul 2
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută rata de execuție a Fondului 
comunitar pentru tutun care se ridică la 
100%; este, prin urmare, convins că acest 
instrument, care oferă sprijin financiar 
proiectelor ce contribuie la sensibilizarea 
opiniei publice cu privire la efectele 
dăunătoare ale consumului de tutun, în 
special prin informare și educare, este pus 
în practică eficient;
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Amendamentul 3
Jutta Haug

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că o parte din 
programul de acțiune în domeniul 
sănătății este pus în aplicare de Agenția 
Executivă pentru Sănătate și 
Consumatori (EAHC); reamintește 
Comisiei în acest context să utilizeze 
fondurile de natură operațională alocate 
programului într-un mod foarte eficient 
din punctul de vedere al costurilor, 
acestea fiind utilizate, de asemenea, 
pentru sarcinile administrative;

Or. en
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