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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão dos Orçamentos, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que o Tribunal de Contas Europeu (TCE) não calculou o nível da taxa de erro 
para as despesas da rubrica 4 para 2018; apoia plenamente as recomendações 
formuladas pelo TCE; salienta, em particular, que o TCE deve ter acesso a todos os 
documentos pertinentes para poder realizar o seu trabalho, nomeadamente quando os 
fundos são executados através de organizações internacionais; apoia a recomendação do 
TCE no sentido de reforçar a obrigação de as organizações internacionais transmitirem 
os documentos necessários;

2. Chama a atenção para o Relatório Especial n.º 35/2018 do TCE («Transparência dos 
fundos da UE executados por ONG: são necessários mais esforços»), de acordo com o 
qual a execução dos fundos da União por organizações não governamentais (ONG) 
enferma, não raro, de um défice de transparência, em especial quando os fundos são 
executados por organismos das Nações Unidas em regime de gestão indireta; insta a 
Comissão a melhorar os seus sistemas de rastreabilidade no que se refere à utilização 
dos fundos executados por ONG, bem como a assegurar e a verificar a correta aplicação 
das regras e procedimentos, em conformidade com as recomendações do Tribunal de 
Contas;

3. Congratula-se com o lançamento das primeiras medidas de reforço das capacidades em 
2018 no âmbito do Instrumento para a Estabilidade e a Paz alterado; salienta que estas 
ações devem ter lugar no contexto de um processo de reforma global do setor da 
segurança; preconiza um acompanhamento mais rigoroso das ações de estabilização a 
curto prazo através de ações a mais longo prazo financiadas pelo Instrumento para a 
Estabilidade e a Paz ou por outros instrumentos;

4. Congratula-se com a avaliação analítica do TCE sobre a defesa europeia e apoia as suas 
recomendações; insta a Comissão, na sua qualidade de guardiã dos Tratados, a garantir 
a coerência de todos os esforços de defesa envidados pela União tendo em vista a 
execução da ação da União no âmbito da PCSD (CEP, PEDID, FED, AACD, etc.) e a 
assegurar sinergias com a NATO; considera que o desenvolvimento de uma base 
industrial e tecnológica de defesa europeia competitiva, capaz de reforçar as 
capacidades militares dos Estados-Membros e de moldar uma União Europeia da 
Defesa, deve constituir um dos objetivos fundamentais da União no âmbito do próximo 
QFP.


