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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

1. ia act de accentul pus de Uniune pe aspectele legate de gestiunea financiară responsabilă 
și adecvată și subliniază faptul că este important să se majoreze atribuirea de fonduri 
având drept scop să sprijine buna guvernanță, democrația și statul de drept în țările în 
curs de dezvoltare;

2. salută faptul că plățile pentru sprijin bugetar finanțate de FED în 2018 s-au ridicat la 796 
de milioane de euro; îndeamnă totuși Comisia să evalueze mai clar și să definească 
rezultatele relevante din perspectiva dezvoltării care urmează să fie obținute prin sprijin 
bugetar în fiecare caz și, cu prioritate, să consolideze mecanismele de control al 
strategiilor adoptate de statele beneficiare în cazurile de corupție, precum și în privința 
respectării drepturilor omului, a statului de drept și a democrației; 

3. consideră că modul în care este structurat Fondul fiduciar de urgență al Uniunii Europene 
(EUTF) ar trebui să fie mai clar; are convingerea că DG DEVCO va respecta 
recomandările formulate în Raportul special nr. 32/2018 al Curții de Conturi Europene;

4. reamintește obligația organizațiilor internaționale de a transmite Curții de Conturi 
Europene, la cererea acesteia din urmă, orice document sau informație necesară pentru 
îndeplinirea misiunii sale, astfel cum se prevede în TFUE; își reiterează solicitarea 
adresată Comisiei de a monitoriza respectarea de către organizațiile internaționale a 
obligației susmenționate, pentru a evita alte neconcordanțe, astfel cum s-a întâmplat în 
cazul unui audit recent al unui proiect ce viza alimentarea cu apă și canalizarea în 
Mozambic.


