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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. osobitne zdôrazňuje, že pri plnení 
programu LIFE+ sa dosiahla miera plnenia 
viac ako 98,87 % vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch;

3. osobitne zdôrazňuje, že pri plnení 
programu LIFE+ sa dosiahla miera plnenia 
viac ako 98,87 % vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch; upozorňuje, 
že v tejto súvislosti bolo v plnej zhode s 
nariadením o LIFE+  82 % viazaných 
rozpočtových prostriedkov použitých na 
projekty v členských štátoch; poukazuje 
na znížené rozpočtové prostriedky na 
projekty v roku 2007 z dôvodu neskorého 
prijatia nariadenia o LIFE+; je však 
spokojný s plnením, pokiaľ ide o podporu 
všeobecnej politiky, komunikáciu, 
zvyšovanie povedomia a financovanie 
MVO;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. víta mieru plnenia Fondu 
Spoločenstva pre tabak, ktorá dosahuje 
100 %; preto je presvedčený, že tento 
nástroj, z ktorého sa poskytuje finančná 
podporu na projekty zvyšujúce povedomie 
verejnosti o škodlivých účinkoch 
požívania tabaku, najmä prostredníctvom 
informovania a vzdelávania, sa využíva 
efektívne;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. upozorňuje, že časť akčného 
programu verejného zdravia uskutočňuje 
Výkonná agentúra pre zdravie a 
spotrebiteľov; v tejto súvislosti pripomína 
Komisii, aby používala prevádzkové 
prostriedky programu veľmi efektívne, 
keďže sú používané aj na administratívne 
úlohy;

Or. en
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