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SUGESTÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que as receitas dos direitos aduaneiros constituem uma parte importante dos 
recursos próprios tradicionais da UE, representando, em conjunto com as quotizações 
sobre o açúcar, 16 777 100 000 EUR para o ano de 2011, e que um sistema aduaneiro 
eficiente é de importância crucial em termos da protecção dos interesses financeiros da 
UE; sublinha que o funcionamento correcto das alfândegas tem consequências directas em 
termos de cálculo do imposto sobre o valor acrescentado, que constitui outra fonte 
importante de receitas no orçamento da UE; 

2. Sublinha que a prevenção eficiente de irregularidades e fraudes no domínio aduaneiro, 
através de controlos adequados, não só assegura a protecção dos interesses financeiros da 
União, como também tem consequências importantes para o mercado interno, eliminando 
a vantagem injusta dos agentes económicos que não pagam a totalidade dos direitos 
devidos ou declaram às alfândegas valores inferiores relativamente aos agentes 
económicos que não agem assim;

3. Recorda que o objectivo da Comissão é fazer com que as administrações aduaneiras 
nacionais funcionem como se fossem só uma, assegurando controlos com resultados 
equivalentes em todos os pontos do território aduaneiro da UE1; sublinha que este 
objectivo não pode ser alcançado se não houver sistemas de comunicação e de 
intercâmbio de informações interoperáveis a nível dos Estados-Membros e da Comissão; 
lamenta a grande lentidão dos progressos nesse sentido; faz notar que os controlos se 
devem basear em normas e critérios de avaliação de risco fiáveis e estabelecidos 
conjuntamente para a selecção de mercadorias e de operadores económicos;

4. Exorta a uma mais estreita cooperação e a uma troca mais activa de informações e práticas 
consolidadas com as autoridades competentes dos países vizinhos da UE no domínio da 
modernização das alfândegas e da luta contra o contrabando e a corrupção no sector 
aduaneiro;

5. Sublinha que a utilização generalizada de procedimentos aduaneiros simplificados para as 
importações, que tendem a reduzir as formalidades e os controlos aduaneiros antes do 
desalfandegamento das mercadorias, é um dos elementos chave da política aduaneira da 
UE; recorda que mais de 70% de todos os procedimentos aduaneiros estão simplificados; 
lamenta contudo que esses procedimentos tenham conduzido a níveis injustificados de 
prejuízos para o orçamento da UE e a violações da política comercial da UE;

6. Convida a Comissão, a fim de reduzir o risco de prejuízos em matéria de recursos próprios 
tradicionais, a assegurar, ao nível dos Estados-Membros, auditorias adequadas aos 
sistemas dos operadores antes de ser concedida a autorização para a utilização dos 

                                               
1 Decisão n.º 624/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio de 2007, que cria um programa 
de acção no domínio aduaneiro na Comunidade (Alfândega 2013), JO L 154 de 14.6.2007, p. 25.
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procedimentos aduaneiros simplificados, bem como auditorias ex-post adequadas;

7. Recorda que são sobretudo as pequenas e médias empresas que numa série de 
Estados-Membros recorrem à possibilidade prevista no Código Aduaneiro da "declaração 
aduaneira oral" para as importações e as exportações de valor inferior a 1000 euros; 
sublinha que a eliminação deste procedimento simplificado comportaria um considerável 
ónus financeiro e administrativo suplementar sobretudo para as PME e não seria portanto 
compatível com o objectivo da UE de simplificação administrativa; insiste na manutenção 
da possibilidade da "declaração aduaneira oral" nas disposições de execução relativas à 
modernização do Código Aduaneiro;

8. Recorda que o controlo aduaneiro deveria assentar na análise de risco, utilizando, entre 
outras coisas, técnicas automatizadas de tratamento de dados1, e sublinha que, do ponto de 
vista do Tribunal de Contas Europeu, só os perfis de risco automatizados integrados no 
processamento das declarações aduaneiras podem proteger suficientemente os interesses 
financeiros e de política comercial da UE; lamenta que muito poucos Estados-Membros 
tenham estabelecido perfis de risco automatizados para os recursos próprios tradicionais e 
questões relacionadas com a política comercial comum; insta a Comissão a tomar as 
medidas necessárias com vista à resolução desta situação;

9. Reitera a sua posição definida nas conclusões da Parte III da resolução do Parlamento de 
10 de Maio de 2011 relativa aos relatórios especiais do Tribunal de Contas no contexto da 
quitação da Comissão para 2009, que diz respeito ao relatório especial do Tribunal 
intitulado "Os procedimentos aduaneiros aplicáveis às importações são controlados de 
forma eficaz?".

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 648/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Abril de 2005, que altera o 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho que estabelece o código aduaneiro comunitário, JO L 117 de 
4.5.2005, p. 13.
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