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Amendamentul 1
Vangelis Meimarakis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de Raportul special nr. 
32/2018 al Curții de Conturi Europene 
(„Fondul fiduciar de urgență al Uniunii 
Europene pentru Africa: un instrument 
flexibil, dar care nu este suficient de bine 
direcționat”); invită Comisia să dea curs 
fără întârziere recomandărilor rămase 
nesoluționate; subliniază că este necesar 
să se asigure că proiectele finanțate prin 
intermediul Fondului fiduciar de urgență 
pentru Africa sunt complementare 
acțiunilor întreprinse în cadrul altor 
instrumente ale UE și celor finanțate de 
statele membre sau de alți donatori; 
constată nivelul scăzut al contribuțiilor 
din partea statelor membre și a altor 
donatori, care pune sub semnul întrebării 
logica utilizării unui fond fiduciar al UE;

Or. en

Amendamentul 2
Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 35/2018 al CCE („Execuția 
fondurilor UE de către ONG-uri: sunt 
necesare mai multe eforturi”), în care se 
constată că adeseori lipsește transparența 
în ceea ce privește execuția fondurilor 
Uniunii de către organizațiile 
neguvernamentale (ONG), în special 
atunci când fondurile sunt subcontractate 

2. salută călduros eforturile societății 
civile din întreaga lume pentru 
promovarea și apărarea drepturilor 
omului, îndeosebi într-o perioadă în care 
spațiul societății civile continuă să se 
reducă, iar caracterul universal al 
drepturilor omului este pus sub semnul 
întrebării; subliniază că este important ca 
UE să își consolideze sprijinul pentru 
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de organe ale ONU; invită Comisia să își 
îmbunătățească sistemul de urmărire a 
utilizării fondurilor executate de ONG-uri 
și să asigure și să verifice aplicarea 
corectă a normelor și procedurilor, 
conform recomandărilor CCE;

organizațiile societății civile în viitorul 
cadru financiar multianual (CFM); deși 
este de acord cu importanța principiilor 
transparenței și răspunderii în ceea ce 
privește cheltuirea fondurilor publice de 
către societatea civilă, constată cu 
preocupare că unele apeluri insistente în 
acest sens ascund în realitate o agendă 
nefastă care vizează întocmai să reducă la 
tăcere societatea civilă și vocile critice, 
alimentând suspiciunile și birocrația 
excesivă;

Or. en

Amendamentul 3
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 35/2018 al CCE („Execuția 
fondurilor UE de către ONG-uri: sunt 
necesare mai multe eforturi”), în care se 
constată că adeseori lipsește transparența în 
ceea ce privește execuția fondurilor 
Uniunii de către organizațiile 
neguvernamentale (ONG), în special 
atunci când fondurile sunt subcontractate 
de organe ale ONU; invită Comisia să își 
îmbunătățească sistemul de urmărire a 
utilizării fondurilor executate de ONG-uri 
și să asigure și să verifice aplicarea corectă 
a normelor și procedurilor, conform 
recomandărilor CCE;

2. ia act de Raportului special nr. 
35/2018 al CCE („Execuția fondurilor UE 
de către ONG-uri: sunt necesare mai multe 
eforturi”); subliniază că CCE a constatat 
că, în domeniul acțiunii externe, selecția 
de către Comisie a proiectelor desfășurate 
de organizațiile neguvernamentale (ONG) 
este în general transparentă, iar Comisia 
a raportat, în general, date privind 
asistența umanitară și asistența pentru 
dezvoltare în conformitate cu standardele 
internaționale în materie de transparență; 
constată însă că adeseori lipsește 
transparența în ceea ce privește execuția 
fondurilor Uniunii de către ONG-uri, în 
special atunci când fondurile sunt 
subcontractate de organe ale ONU; 
constată, de asemenea, că actualul cadru 
normativ nu impune cerințe suplimentare 
de transparență pentru ONG-uri 
comparativ cu alți beneficiari; invită 
Comisia să continue să își îmbunătățească 
sistemul de urmărire a utilizării fondurilor 
executate de ONG-uri și să asigure și să 
verifice aplicarea corectă a normelor și 
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procedurilor, conform recomandărilor 
CCE, permițând, de asemenea, o evaluare 
a costurilor declarate de toți actorii 
implicați în execuție; salută, în acest 
context, lansarea, în martie 2019, a EU 
Aid Explorer, un site pe care sunt afișate 
toate datele publice privind asistența 
externă acordată de instituțiile UE și de 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 4
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra Raportului 
special nr. 35/2018 al CCE („Execuția 
fondurilor UE de către ONG-uri: sunt 
necesare mai multe eforturi”), în care se 
constată că adeseori lipsește transparența 
în ceea ce privește execuția fondurilor 
Uniunii de către organizațiile 
neguvernamentale (ONG), în special 
atunci când fondurile sunt subcontractate 
de organe ale ONU; invită Comisia să își 
îmbunătățească sistemul de urmărire a 
utilizării fondurilor executate de ONG-uri 
și să asigure și să verifice aplicarea corectă 
a normelor și procedurilor, conform 
recomandărilor CCE;

2. atrage atenția asupra Raportului 
special nr.  35/2018 al CCE („Execuția 
fondurilor UE de către ONG-uri: sunt 
necesare mai multe eforturi”), în care se 
concluzionează că Comisia nu a fost 
suficient de transparentă în ceea ce 
privește execuția fondurilor UE de către 
ONG-uri, în special atunci când fondurile 
sunt subcontractate de organe ale ONU; 
invită Comisia să își îmbunătățească 
sistemul de urmărire a utilizării fondurilor 
executate de ONG-uri, să aplice o 
interpretare coerentă în cadrul diferitelor 
servicii a normelor aplicabile din 
Regulamentul financiar și să asigure și să 
verifice aplicarea corectă a normelor și 
procedurilor, conform recomandărilor 
CCE;

Or. it

Amendamentul 5
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită eforturi pentru reducerea 
deficiențelor în ceea ce privește 
gestionarea indirectă a fondurilor UE în 
unele țări beneficiare ale instrumentului 
de asistență pentru preaderare (IPA); 
constată cu preocupare că fondurile IPA 
destinate Turciei au abordat în mică 
măsură valorile fundamentale, inclusiv 
libertatea presei și imparțialitatea justiției, 
în timp ce Comisia a recurs de manieră 
limitată la condiționalitatea privind 
sprijinirea reformelor în domeniile 
prioritare ale democrației și statului de 
drept;

Or. en

Amendamentul 6
Lars Patrick Berg

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută lansarea primelor măsuri de 
consolidare a capacităților în cadrul 
Instrumentului modificat care contribuie 
la stabilitate și pace (IcSP) în 2018; 
subliniază că aceste acțiuni ar trebui să 
aibă loc în contextul unui proces de 
reformă globală a sectorului securității; 
încurajează o monitorizare consolidată a 
acțiunilor de stabilizare pe termen scurt 
prin intermediul acțiunilor pe termen 
lung finanțate de IcSP sau de alte 
instrumente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Özlem Demirel
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută lansarea primelor măsuri de 
consolidare a capacităților în cadrul 
Instrumentului modificat care contribuie la 
stabilitate și pace (IcSP) în 2018; 
subliniază că aceste acțiuni ar trebui să 
aibă loc în contextul unui proces de 
reformă globală a sectorului securității; 
încurajează o monitorizare consolidată a 
acțiunilor de stabilizare pe termen scurt 
prin intermediul acțiunilor pe termen 
lung finanțate de IcSP sau de alte 
instrumente;

3. respinge lansarea primelor măsuri 
de consolidare a capacităților în cadrul 
Instrumentului modificat care contribuie la 
stabilitate și pace (IcSP) în 2018; 
reamintește că domeniul de aplicare al 
IcSP modificat pentru a finanța 
cheltuielile militare compromite 
caracterul său civil și încalcă articolul 41 
alineatul (2) din TUE și obiectivele 
anterioare ale articolelor 209 și 208 din 
TFUE, precum și că IcSP finanțat din 
ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE 
ar trebui să se concentreze doar pe măsuri 
civile și pe cauzele profunde ale 
instabilității și conflictelor; prin urmare, 
instrumentul trebuie să se concentreze pe 
eradicarea sărăciei, neproliferare și 
dezarmare, DDR, prevenirea conflictelor, 
mediere și soluționarea pașnică a 
conflictelor;

Or. en

Amendamentul 8
Vangelis Meimarakis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. în ceea ce privește instrumentul de 
asistență pentru preaderare (IPA II), 
constată deficiențele continue ale 
capacităților administrative ale țărilor în 
curs de aderare, care generează o lipsă a 
capacității de absorbție în cadrul gestiunii 
indirecte; subliniază că, astfel cum s-a 
arătat în Raportul special al CCE pe 2018 
privind finanțarea IPA destinată Turciei, 
progresele în domenii atât de sensibile 
cum sunt statul de drept și societatea 
civilă depind nu doar de finanțarea IPA, 
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ci și, mai important, de voința politică a 
autorităților; consideră că este mai 
important, acum ca niciodată, ca Comisia 
să recurgă la condiționalitatea privind 
sprijinirea reformelor în sectoare 
prioritare cum ar fi statul de drept și 
guvernanța în Turcia;

Or. en

Amendamentul 9
Lars Patrick Berg

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută evaluarea analitică a 
apărării europene realizată de CCE și îi 
sprijină recomandările; invită Comisia ca, 
în calitate de gardian al tratatelor, să 
asigure coerența tuturor eforturilor 
Uniunii din domeniul apărării depuse 
pentru desfășurarea unei activități a 
Uniunii din cadrul PSAC (PESCO, 
EDIDP, FEA, CARD etc.) și să asigure 
sinergiile cu NATO; consideră că o bază 
tehnologică și industrială competitivă a 
apărării europene, consolidarea 
capacităților militare ale statelor membre 
și definirea unei Uniuni Europene a 
Apărării trebuie să reprezinte principalele 
obiective ale Uniunii în următorul CFM.

eliminat

Or. en

Amendamentul 10
Özlem Demirel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută evaluarea analitică a apărării 4. ia act de evaluarea analitică a 
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europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
coerența tuturor eforturilor Uniunii din 
domeniul apărării depuse pentru 
desfășurarea unei activități a Uniunii din 
cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, FEA, 
CARD etc.) și să asigure sinergiile cu 
NATO; consideră că o bază tehnologică și 
industrială competitivă a apărării 
europene, consolidarea capacităților 
militare ale statelor membre și definirea 
unei Uniuni Europene a Apărării trebuie 
să reprezinte principalele obiective ale 
Uniunii în următorul CFM.

apărării europene realizată de CCE și de 
recomandările sale; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
aplicarea strictă a articolului 41 
alineatul (2) din TUE; îndeamnă, prin 
urmare, la stoparea tuturor eforturilor 
Uniunii din domeniul apărării depuse 
pentru desfășurarea unei activități a 
Uniunii din cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, 
FEA, CARD etc.);

Or. en

Amendamentul 11
Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută evaluarea analitică a apărării 
europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
coerența tuturor eforturilor Uniunii din 
domeniul apărării depuse pentru 
desfășurarea unei activități a Uniunii din 
cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, FEA, 
CARD etc.) și să asigure sinergiile cu 
NATO; consideră că o bază tehnologică și 
industrială competitivă a apărării 
europene, consolidarea capacităților 
militare ale statelor membre și definirea 
unei Uniuni Europene a Apărării trebuie 
să reprezinte principalele obiective ale 
Uniunii în următorul CFM.

4. salută evaluarea analitică a apărării 
europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; solicită evaluări mai 
independente, disponibile public ale 
măsurilor UE din domeniul securității 
civile și militare, precum și ale măsurilor 
militare, în special misiunile UE de 
instruire militară, consolidarea 
capacităților actorilor militari din țările 
terțe (CBSD prin intermediul IcSP) și 
măsurile de gestionare a frontierelor și a 
migrației;

Or. en
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Amendamentul 12
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută evaluarea analitică a apărării 
europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
coerența tuturor eforturilor Uniunii din 
domeniul apărării depuse pentru 
desfășurarea unei activități a Uniunii din 
cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, FEA, 
CARD etc.) și să asigure sinergiile cu 
NATO; consideră că o bază tehnologică și 
industrială competitivă a apărării europene, 
consolidarea capacităților militare ale 
statelor membre și definirea unei Uniuni 
Europene a Apărării trebuie să reprezinte 
principalele obiective ale Uniunii în 
următorul CFM.

4. ia act de evaluarea analitică a 
apărării europene realizată de CCE; se 
angajează să asigure coerența tuturor 
eforturilor Uniunii din domeniul apărării 
depuse pentru desfășurarea unei activități a 
Uniunii din cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, 
FEA, CARD etc.) și să asigure 
interoperabilitatea cu NATO; consideră că 
o bază tehnologică și industrială 
competitivă a apărării europene, 
consolidarea capacităților militare ale 
statelor membre și definirea unei Uniuni 
Europene a Apărării trebuie să reprezinte 
principalele obiective ale Uniunii în 
următorul CFM.

Or. fr

Amendamentul 13
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută evaluarea analitică a apărării 
europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
coerența tuturor eforturilor Uniunii din 
domeniul apărării depuse pentru 
desfășurarea unei activități a Uniunii din 
cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, FEA, 
CARD etc.) și să asigure sinergiile cu 
NATO; consideră că o bază tehnologică și 
industrială competitivă a apărării europene, 
consolidarea capacităților militare ale 
statelor membre și definirea unei Uniuni 

4. salută evaluarea analitică a apărării 
europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
coerența tuturor eforturilor Uniunii din 
domeniul apărării depuse pentru 
desfășurarea unei activități a Uniunii din 
cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, FEA, 
CARD etc.) și să asigure sinergiile cu 
NATO; consideră că o bază tehnologică și 
industrială competitivă a apărării europene, 
o coordonare îmbunătățită a capacităților 
militare ale statelor membre și definirea 
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Europene a Apărării trebuie să reprezinte 
principalele obiective ale Uniunii în 
următorul CFM.

unei Uniuni Europene a Apărării sunt 
obiective importante ale Uniunii în 
următorul CFM.

Or. it

Amendamentul 14
Nikos Androulakis, Robert Biedroń

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută evaluarea analitică a apărării 
europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
coerența tuturor eforturilor Uniunii din 
domeniul apărării depuse pentru 
desfășurarea unei activități a Uniunii din 
cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, FEA, 
CARD etc.) și să asigure sinergiile cu 
NATO; consideră că o bază tehnologică și 
industrială competitivă a apărării europene, 
consolidarea capacităților militare ale 
statelor membre și definirea unei Uniuni 
Europene a Apărării trebuie să reprezinte 
principalele obiective ale Uniunii în 
următorul CFM.

4. salută evaluarea analitică a apărării 
europene realizată de CCE și îi sprijină 
recomandările; invită Comisia ca, în 
calitate de gardian al tratatelor, să asigure 
coerența tuturor eforturilor Uniunii din 
domeniul apărării depuse pentru 
desfășurarea unei activități a Uniunii din 
cadrul PSAC (PESCO, EDIDP, FEA, 
CARD etc.) și să asigure sinergiile cu 
NATO acolo unde este necesar; consideră 
că o bază tehnologică și industrială 
competitivă a apărării europene, 
consolidarea capacităților militare ale 
statelor membre și definirea unei Uniuni 
Europene a Apărării trebuie să reprezinte 
unul dintre principalele obiective ale 
Uniunii în următorul CFM.

Or. en

Amendamentul 15
Vangelis Meimarakis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să evalueze 
legalitatea retragerii funcției bugetare 
deținute de Parlament prin intermediul 
deciziilor Consiliului de înființare a AEA 
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și PESCO; reamintește că articolele 
aplicabile 45 alineatul (2) și 46 alineatul 
(2) din TUE prevăd adoptarea deciziilor 
cu majoritate calificată, fără drept de 
veto; reamintește că retragerea funcției 
bugetare a PE în temeiul articolului 42 
din TUE este posibilă doar pentru 
cheltuielile operaționale și necesită o 
decizie în unanimitate a Consiliului; 
subliniază că Consiliul nu a adoptat 
niciodată o astfel de decizie;

Or. en

Amendamentul 16
Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă asupra necesității de a 
monitoriza îndeaproape utilizarea 
fondurilor Instrumentului pentru 
refugiații din Turcia, asigurându-se că 
aceste fonduri vizează în mod precis 
proiectele pentru refugiați și nu sunt 
utilizate în alte scopuri; invită Comisia să 
raporteze cu regularitate autorității 
bugetare cu privire la compatibilitatea 
acțiunilor finanțate sub temeiul juridic 
subiacent;

Or. en

Amendamentul 17
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este preocupat de lipsa de 
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vizibilitate a proiectelor finanțate de UE și 
subliniază necesitatea îmbunătățirii 
vizibilității și a consolidării 
complementarității instrumentelor 
financiare ale UE;

Or. en

Amendamentul 18
Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. este preocupat de faptul că 
utilizarea altor mecanisme financiare 
alături de bugetul UE pentru a pune în 
aplicare politicile UE, de exemplu 
fondurile fiduciare, riscă să submineze în 
mod grav răspunderea și transparența; se 
așteaptă ca, odată cu intrarea viitoare în 
vigoare a noului instrument de finanțare 
externă IVCDCI, să se renunțe treptat la 
utilizarea fondurilor fiduciare;

Or. en

Amendamentul 19
Vangelis Meimarakis

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. regretă lipsa de flexibilitate a 
procedurilor administrative și 
bugetare/financiare privind misiunile 
civile PSAC; își reiterează opinia potrivit 
căreia Comisia ar trebui să introducă 
norme specifice pentru achizițiile publice 
pentru măsurile de management al crizei 
din cadrul PSAC, pentru a facilita 
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desfășurarea rapidă și flexibilă a 
misiunilor;

Or. en


