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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. constată că, pentru 2018, Curtea de Conturi Europeană (CCE) nu a calculat nivelul ratei 
de eroare pentru cheltuielile de la rubrica 4; sprijină pe deplin recomandările formulate 
de CCE; subliniază, în special, că CCE trebuie să poată accesa toate documentele de 
interes pentru a fi în măsură să își desfășoare activitatea, inclusiv atunci când fondurile 
sunt plătite prin intermediul unor organizații internaționale; sprijină recomandarea CCE 
de a consolida obligația impusă organizațiilor internaționale de a transmite documentele 
necesare;

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;

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;

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.


