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Avizul nr. 8/2015 

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 323/2015 din 

2 martie 2015 privind Regulamentul financiar aplicabil celui 

de al 11-lea Fond european de dezvoltare 

[prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) TFUE] 
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CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 287 

alineatul (4), 

având în vedere Acordul intern între reprezentan ții guvernelor statelor membre ale Uniunii 

Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în 

baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de 

parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de 

peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene1

având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 323/2015 al Consiliului din 2 martie 2015 privind Regulamentul 

financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare

, în special articolul 10 alineatul (2), 

2

având în vedere solicitarea adresată Curții de Conturi de către Consiliu în vederea formulării 

unui aviz cu privire la propunerea menționată anterior, solicitare primită la 

3 noiembrie 2015, 

, 

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ: 

1. Propunerea de regulament al Consiliului cu privire la care se solicită avizul Cur ții vizează 

să clarifice faptul că acele conturi speciale deschise de către statele membre în numele 

Comisiei pentru depunerea contribuțiilor la FED, până când acestea trebuie să fie folosite 

pentru plăți, nu trebuie să facă obiectul niciunei taxe și niciunei dobânzi. 

2. Curtea de Conturi nu formulează nicio observație cu privire la propunere. 

                                                      

1 JO L 210, 6.8.2013, p. 1. 

2 COM(2015) 463 final. 
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Prezentul aviz a fost adoptat de Camera III, condusă de domnul Karel PINXTEN, membru al 

Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 8 decembrie 2015. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Președinte 
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