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Amendamentul 35
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se preconizează că activităţile din 
cadrul programului, şi anume sistemele de 
informaţii europene, acţiunile comune 
pentru funcţionarii din administraţiile 
vamale şi iniţiativele de formare comune, 
vor contribui la îndeplinirea Strategiei 
Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Prin 
asigurarea unui cadru de activitate care 
urmăreşte să sporească eficienţa 
autorităţilor vamale, să consolideze 
competitivitatea întreprinderilor, să 
promoveze ocuparea forţei de muncă şi să 
contribuie la protejarea intereselor 
financiare şi economice ale Uniunii, 
programul va consolida în mod activ 
funcţionarea uniunii vamale.

(2) Se preconizează că activităţile din 
cadrul programului, şi anume sistemele de 
informaţii europene, acţiunile comune 
pentru funcţionarii din administraţiile 
vamale şi iniţiativele de formare comune, 
vor contribui la îndeplinirea Strategiei 
Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii. Prin 
asigurarea unui cadru de activitate care 
urmăreşte să sporească eficienţa 
autorităţilor vamale şi să le modernizeze, 
să consolideze competitivitatea 
întreprinderilor, să promoveze ocuparea 
forţei de muncă şi să contribuie la 
protejarea intereselor financiare şi 
economice ale Uniunii, programul va 
consolida în mod activ funcţionarea uniunii 
vamale.

Or. en

Amendamentul 36
Patricia van der Kammen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a sprijini procesul de aderare şi 
de asociere a ţărilor terţe, programul 
trebuie să fie deschis participării ţărilor în 
curs de aderare şi a ţărilor candidate, 
precum şi a ţărilor potenţial candidate şi a 
ţărilor partenere din cadrul politicii 
europene de vecinătate dacă sunt 

eliminat
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îndeplinite anumite condiţii. Având în 
vedere interconectarea tot mai pronunţată 
a economiei mondiale, programul 
continuă să prevadă posibilitatea de a
implica în anumite activităţi experţi 
externi, precum funcţionari ai ţărilor 
terţe, reprezentanţi ai organizaţiilor 
internaţionale sau operatori economici. 
Înfiinţarea Serviciului European de 
Acţiune Externă (SEAE) sub autoritatea 
Înaltului Reprezentant/Vicepreşedinte 
(ÎR/VP) va facilita obiectivul de a atinge o 
mai mare coerenţă şi coordonare în 
relaţiile UE cu ţările sale partenere care 
necesită cooperarea internaţională.

Or. nl

Justificare

Articolul 33 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE): În cadrul 
domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea consolidării 
cooperării vamale între statele membre şi între acestea şi Comisie.

Amendamentul 37
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a sprijini procesul de aderare şi 
de asociere a ţărilor terţe, programul 
trebuie să fie deschis participării ţărilor în 
curs de aderare şi a ţărilor candidate, 
precum şi a ţărilor potenţial candidate şi a 
ţărilor partenere din cadrul politicii 
europene de vecinătate dacă sunt 
îndeplinite anumite condiţii. Având în 
vedere interconectarea tot mai pronunţată a 
economiei mondiale, programul continuă 
să prevadă posibilitatea de a implica în 
anumite activităţi experţi externi, precum 
funcţionari ai ţărilor terţe, reprezentanţi ai 

(3) Pentru a sprijini procesul de aderare şi 
de asociere a ţărilor terţe, programul 
trebuie să fie deschis participării ţărilor în 
curs de aderare şi a ţărilor candidate, 
precum şi a ţărilor potenţial candidate şi a 
ţărilor partenere din cadrul politicii 
europene de vecinătate dacă sunt 
îndeplinite anumite condiţii. Având în 
vedere interconectarea tot mai pronunţată a 
economiei mondiale, programul continuă 
să prevadă posibilitatea de a implica în 
anumite activităţi cum ar fi culegerea de 
informaţii despre fraude şi nereguli, 
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organizaţiilor internaţionale sau operatori 
economici. Înfiinţarea Serviciului 
European de Acţiune Externă (SEAE) sub 
autoritatea Înaltului 
Reprezentant/Vicepreşedinte (ÎR/VP) va 
facilita obiectivul de a atinge o mai mare 
coerenţă şi coordonare în relaţiile UE cu 
ţările sale partenere care necesită 
cooperarea internaţională.

experţi externi, precum funcţionari ai 
ţărilor terţe, reprezentanţi ai organizaţiilor 
internaţionale sau operatori economici.
Înfiinţarea Serviciului European de 
Acţiune Externă (SEAE) sub autoritatea 
Înaltului Reprezentant/Vicepreşedinte 
(ÎR/VP) va facilita obiectivul de a atinge o 
mai mare coerenţă şi coordonare în relaţiile 
UE cu ţările sale partenere care necesită 
cooperarea internaţională.

Or. en

Amendamentul 38
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivele programului ţin cont de 
problemele şi provocările identificate în 
domeniul vamal în următorul deceniu. 
Programul trebuie să continue să joace un 
rol important în sectoare vitale, cum ar fi 
punerea în aplicare coerentă a legislaţiei 
vamale şi a legislaţiei conexe a Uniunii. În 
plus, programul se va axa pe protejarea 
intereselor financiare şi economice ale 
Uniunii, pe protejarea siguranţei şi a 
securităţii, pe facilitarea comerţului, printre 
altele prin eforturile de colaborare în 
combaterea fraudei şi creşterea capacităţii 
administrative a autorităţilor vamale.

(4) Obiectivele programului ţin cont de 
problemele şi provocările identificate în 
domeniul vamal în următorul deceniu. 
Programul trebuie să continue să joace un 
rol important în sectoare vitale, cum ar fi 
punerea în aplicare coerentă a legislaţiei 
vamale şi a legislaţiei conexe a Uniunii. În 
plus, programul se va axa pe protejarea 
intereselor financiare şi economice ale 
Uniunii, pe protejarea siguranţei şi a 
securităţii, pe facilitarea comerţului, printre 
altele prin eforturile de colaborare în 
combaterea fraudei şi creşterea capacităţii 
administrative a autorităţilor vamale. 
Comisia încurajează statele membre care 
nu au dezvoltat încă tehnici electronice 
adecvate de prelucrare a datelor să 
realizeze acest lucru şi să avanseze spre o 
piaţă unică mai puternic informatizată.

Or. en



PE500.428v01-00 6/24 AM\918119RO.doc

RO

Amendamentul 39
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obiectivele programului ţin cont de 
problemele şi provocările identificate în 
domeniul vamal în următorul deceniu. 
Programul trebuie să continue să joace un 
rol important în sectoare vitale, cum ar fi 
punerea în aplicare coerentă a legislaţiei 
vamale şi a legislaţiei conexe a Uniunii. În 
plus, programul se va axa pe protejarea 
intereselor financiare şi economice ale 
Uniunii, pe protejarea siguranţei şi a 
securităţii, pe facilitarea comerţului, printre 
altele prin eforturile de colaborare în 
combaterea fraudei şi creşterea capacităţii 
administrative a autorităţilor vamale.

(4) Obiectivele programului ţin cont de 
problemele şi provocările identificate în 
domeniul vamal în următorul deceniu. 
Programul trebuie să continue să joace un 
rol important în sectoare vitale, cum ar fi 
punerea în aplicare coerentă a legislaţiei 
vamale modernizate şi a legislaţiei conexe 
a Uniunii. În plus, programul se va axa pe 
protejarea intereselor financiare şi 
economice ale Uniunii, pe protejarea 
siguranţei şi a securităţii, pe facilitarea 
comerţului prin simplificări pentru 
întreprinderile care îşi respectă obligaţiile, 
printre altele prin eforturile de colaborare 
în combaterea fraudei şi creşterea 
capacităţii administrative a autorităţilor 
vamale.

Or. en

Amendamentul 40
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Consolidarea capacităţilor tehnice 
contribuie la asigurarea siguranţei şi a 
securităţii şi facilitează comerţul legitim. 
Cu toate acestea, date fiind constrângerile 
financiare cu care se confruntă 
actualmente numeroase state membre, 
achiziţionarea şi întreţinerea 
echipamentelor necesare în acest sens (de 
ex., scanere, echipamente de laborator) 
reprezintă o provocare şi totodată o 
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ameninţare la adresa protecţiei eficace a 
frontierelor externe ale Uniunii. Prin 
urmare, este esenţial să se furnizeze 
sprijin financiar pentru achiziţionarea şi 
întreţinerea echipamentelor tehnice 
necesare. În ceea ce priveşte resursele 
financiare alocate programului, ar trebui 
să se prevadă faptul că sprijinul financiar 
pentru achiziţia şi întreţinerea 
echipamentului tehnic ar trebui să se 
bazeze pe o rată de cofinanţare de 
maximum 10%. Astfel ar trebui încurajate 
investiţiile naţionale în măsurile de 
consolidare a capacităţilor vamale.

Or. it

Amendamentul 41
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dezvoltarea competenţelor umane prin 
acţiuni comune de pregătire profesională 
trebuie să fie realizată, de asemenea, prin 
intermediul programului. Funcţionarii din 
administraţiile vamale trebuie să-şi 
dezvolte şi să-şi actualizeze cunoştinţele şi 
aptitudinile necesare pentru a răspunde 
necesităţilor UE. Programul trebuie să 
aducă o contribuţie crucială la consolidarea 
capacităţilor umane prin îmbunătăţirea 
sprijinului pentru activităţile de formare 
adresate funcţionarilor din administraţia 
vamală, precum şi operatorilor economici. 
În acest scop, actuala abordare comună a 
formării profesionale la nivelul Uniunii, 
care s-a bazat în principal pe dezvoltarea 
formării electronice (e-learning) 
centralizate trebuie să se transforme într-un 
program complex de sprijin pentru 
pregătirea profesională în Uniune.

(7) Dezvoltarea competenţelor umane este 
vitală şi ar trebui realizată prin acţiuni 
comune de pregătire profesională trebuie să 
fie realizată, de asemenea, prin intermediul 
programului. Funcţionarii din 
administraţiile vamale trebuie să-şi 
dezvolte şi să-şi actualizeze cunoştinţele şi 
aptitudinile necesare pentru a răspunde 
necesităţilor UE. Programul trebuie să 
aducă o contribuţie crucială la consolidarea 
capacităţilor umane prin îmbunătăţirea 
sprijinului pentru activităţile de formare 
adresate funcţionarilor din administraţia 
vamală, precum şi operatorilor economici. 
În acest scop, actuala abordare comună a 
formării profesionale la nivelul Uniunii, 
care s-a bazat în principal pe dezvoltarea 
formării electronice (e-learning) 
centralizate trebuie să se transforme într-un 
program complex de sprijin pentru 
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pregătirea profesională în Uniune.

Or. en

Amendamentul 42
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Cooperarea în materie de evaluare 
inteligentă a riscurilor este vitală pentru a 
permite întreprinderilor fiabile şi care îşi 
respectă obligaţiile să beneficieze la 
maximum de simplificarea e-administrării 
vămilor şi permite identificarea 
neregulilor.

Or. en

Amendamentul 43
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Transportul ilegal de bunuri 
reprezintă o problemă serioasă în Uniune 
şi nu afectează numai interesele 
financiare ale Uniunii, ci reprezintă un 
risc substanţial şi pentru consumatori şi 
cetăţeni.

Or. en

Amendamentul 44
Patricia van der Kammen
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Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reprezentanţi ai autorităţilor 
guvernamentale, inclusiv din ţările care 
nu participă la program, în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) punctele 1 şi 2;

(a) reprezentanţi ai autorităţilor 
guvernamentale;

Or. nl

Justificare

Articolul 33 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE): În cadrul 
domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea consolidării 
cooperării vamale între statele membre şi între acestea şi Comisie.

Amendamentul 45
Patricia van der Kammen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ţările participante sunt statele membre 
şi ţările menţionate la alineatul (2), în 
cazul în care sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la alineatul respectiv.

(1) Ţările participante sunt statele membre. 

Or. nl

Justificare

Articolul 33 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE): În cadrul 
domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea consolidării 
cooperării vamale între statele membre şi între acestea şi Comisie.

Amendamentul 46
Patricia van der Kammen
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programul este deschis participării 
oricăreia dintre ţările următoare:

eliminat

1. ţările în curs de aderare, ţările 
candidate şi potenţial candidate care 
beneficiază de o strategie de preaderare, 
în conformitate cu principiile generale şi 
cu termenii şi condiţiile generale de 
participare a acestor ţări la programele 
Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în 
deciziile Consiliilor de asociere sau în alte 
acorduri similare;
2. ţările partenere din cadrul politicii 
europene de vecinătate, cu condiţia ca 
ţările respective să fi ajuns la un nivel 
satisfăcător de apropiere a legislaţiei şi a 
metodelor administrative relevante de cele 
ale Uniunii. Ţările partenere în cauză 
participă la program, în conformitate cu 
dispoziţiile care urmează a fi stabilite 
împreună cu aceste ţări ca urmare a 
încheierii acordurilor-cadru privind 
participarea lor la programele Uniunii.

Or. nl

Justificare

Articolul 33 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE): În cadrul 
domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea consolidării 
cooperării vamale între statele membre şi între acestea şi Comisie.

Amendamentul 47
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general și obiectivul specific Obiectivul general

Or. it

Amendamentul 48
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general și obiectivul specific Obiective generale

Or. fr

Amendamentul 49
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este
de a consolida piaţa internă prin 
intermediul unei uniuni vamale eficiente 
şi eficace.

(1) Programul este conceput pentru a 
asigura atingerea următoarelor obiective 
generale:

Or. fr

Amendamentul 50
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Obiectivul general al programului este 
de a consolida piaţa internă prin 
intermediul unei uniuni vamale eficiente şi 
eficace.

(1) Obiectivul general al programului este 
de a consolida piaţa internă prin 
intermediul unei modernizări eficiente şi 
eficace a uniunii vamale.

Or. en

Amendamentul 51
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea pieţei interne prin 
intermediul unei uniuni vamale eficiente 
şi eficace;

Or. fr

Amendamentul 52
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea interacţiunii dintre 
administraţiile vamale ale statelor 
membre şi a realizării de către acestea a
sarcinilor în mod la fel de eficient ca şi 
cum ar fi vorba de o singură 
administraţie, pentru a asigura controale 
cu rezultate echivalente la fiecare punct 
de pe teritoriul vamal al Uniunii şi pentru 
a susţine activitatea economică legală;

Or. fr
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Amendamentul 53
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul specific al programului este 
de a sprijini funcţionarea uniunii vamale, 
în special prin cooperarea dintre ţările 
participante, autorităţile vamale ale 
acestora, alte autorităţi competente, 
funcţionarii lor şi experţii externi.

eliminat

Or. it

Amendamentul 54
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) disponibilitatea reţelei comune de 
comunicaţii pentru sistemele de informaţii 
europene;

(1) disponibilitatea şi funcţionarea reţelei 
comune de comunicaţii şi a componentei 
Uniunii pentru sistemele de informaţii 
europene;

Or. it

Amendamentul 55
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) schimbări de percepţie ale părţilor 
implicate în program cu privire la 
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contribuţia acestuia la consolidarea pieţei 
interne;

Or. it

Amendamentul 56
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) progres în procesul de armonizare şi 
standardizare a controalelor vamale.

Or. it

Amendamentul 57
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Obiective specifice

1. Obiectivele specifice ale programului 
sunt următoarele:
(a) sprijinirea pregătirii, a aplicării 
coerente şi a punerii în aplicare eficace a 
dreptului Uniunii, în vederea sporirii 
eficienţei, a eficacităţii şi a uniformităţii 
uniunii vamale;
(b) îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor europene prin facilitarea 
comerţului legitim, reducerea costurilor 
de conformare şi a sarcinilor 
administrative şi protecţia împotriva 
concurenţei neloiale;
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(c) prevenirea fraudelor pentru protejarea 
siguranţei şi a securităţii cetăţenilor şi 
pentru protejarea mediului;
(d) combaterea contrafacerii şi pirateriei,
care cauzează pierderi de venituri pentru 
operatorii economici din Uniune şi care 
încalcă drepturile de proprietate 
intelectuală;
(e) combaterea fraudelor şi creşterea 
competitivităţii, a siguranţei şi a 
securităţii prin îmbunătăţirea cooperării 
cu organizaţii internaţionale, cu ţări terţe, 
cu alte autorităţi guvernamentale, cu 
operatori economici şi cu organizaţii ale 
acestora;
(f) îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor europene prin facilitarea 
comerţului şi reducerea costurilor de 
conformare pentru a asigura protejarea 
intereselor financiare şi economice ale 
Uniunii şi ale statelor membre;
(g) contribuţia la funcţionarea eficientă a 
autorităţilor vamale, prin îmbunătăţirea 
capacităţii lor administrative;
2. Fiecare dintre obiectivele specifice 
enumerate mai sus se măsoară printr-un 
indicator care are la bază modul în care 
părţile interesate percep programul în 
ceea ce priveşte contribuţia acestuia la 
realizarea obiectivelor specifice. 
Indicatorii sunt stabiliţi şi, dacă este 
necesar, modificaţi în cadrul unui 
program anual de lucru.

Or. fr

Amendamentul 58
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Priorităţi Obiective specifice
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Or. it

Amendamentul 59
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Priorităţile programului sunt următoarele: Obiectivele specifice ale programului sunt 
următoarele:

Or. it

Amendamentul 60
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuţia programului la realizarea 
fiecăruia dintre obiectivele specifice 
menţionate la primul paragraf este 
măsurată folosind un set de indicatori 
stabiliţi în cadrul programului anual de 
lucru. Aceşti indicatori includ opiniile 
părţilor interesate şi ale participanţilor la 
acţiunile finanţate referitoare la utilitatea 
programului în ceea ce priveşte 
îndeplinirea obiectivelor specifice, precum 
şi indicatorii stabiliţi la articolul 5 
alineatul (3). 

Or. it

Amendamentul 61
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sprijinirea pregătirii, a aplicării coerente 
şi a implementării efective a dreptului 
Uniunii, în vederea consolidării uniunii 
vamale în ceea ce priveşte eficienţa, 
eficacitatea şi uniformitatea;

1. sprijinirea pregătirii, a aplicării coerente 
şi a implementării efective a dreptului 
Uniunii, în vederea consolidării uniunii 
vamale în ceea ce priveşte eficienţa, 
eficacitatea şi uniformitatea şi pentru a 
contribui în special la a garanta că 
procedurile sunt pe deplin informatizate 
în intervalul de timp stabilit în Codul 
vamal al Uniunii;

Or. it

Amendamentul 62
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor europene prin facilitarea 
comerţului legitim, reducerea costurilor de 
conformare şi a sarcinii administrative, şi 
protecţia împotriva concurenţei neloiale;

2. îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor europene prin facilitarea 
comerţului legitim, reducerea costurilor de 
conformare şi a sarcinii administrative 
printr-o simplificare reală pentru 
operatorii economici fiabili şi care îşi 
respectă obligaţiile şi protecţia împotriva 
concurenţei neloiale;

Or. en

Amendamentul 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)



PE500.428v01-00 18/24 AM\918119RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) gestionarea unui sistem de evaluare a 
performanţelor administraţiilor vamale 
ale statelor membre, în vederea 
ameliorării eficienţei şi eficacităţii 
acestora;

Or. en

Amendamentul 64
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. combaterea fraudei şi sporirea 
competitivităţii, a siguranţei şi a securităţii 
prin îmbunătăţirea cooperării cu organizaţii 
internaţionale, ţări terţe, alte autorităţi 
guvernamentale, operatori economici şi 
organizaţii ale acestora.

6. combaterea fraudei, protejarea 
proprietăţii intelectuale şi sporirea 
competitivităţii, a siguranţei şi a securităţii 
prin îmbunătăţirea cooperării cu organizaţii 
internaţionale, ţări terţe, alte autorităţi 
guvernamentale şi operatori economici.

Or. it

Amendamentul 65
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. combaterea fraudei şi sporirea 
competitivităţii, a siguranţei şi a securităţii 
prin îmbunătăţirea cooperării cu organizaţii 
internaţionale, ţări terţe, alte autorităţi 
guvernamentale, operatori economici şi 
organizaţii ale acestora.

6. combaterea fraudei şi sporirea 
competitivităţii, a siguranţei şi a securităţii 
prin îmbunătăţirea cooperării cu 
autorităţile Uniunii cum ar fi OLAF-ul, 
cu organizaţii internaţionale, ţări terţe, alte 
autorităţi guvernamentale, operatori 
economici şi organizaţii ale acestora.
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Or. en

Amendamentul 66
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) activităţi de analiză comparativă 
organizate de două sau mai multe ţări 
participante, eventual cu implicarea 
Comisiei, prin care să se compare metode 
de lucru, proceduri sau procese cu 
indicatori stabiliţi de comun acord, pentru 
a identifica cele mai bune practici, 
precum şi deficienţele;

Or. it

Amendamentul 67
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiective operaţionale

Obiectivele operaţionale pentru punerea 
în aplicare şi monitorizarea unuia sau 
mai multor obiective specifice prevăzute la 
articolul 5 sunt următoarele:
(a) stabilirea de acţiuni de promovare a 
înţelegerii comune şi a punerii în aplicare 
a legislaţiei Uniunii în domeniul vamal 
contribuţia, în special, la a garanta că 
procedurile sunt pe deplin informatizate 
în intervalul de timp stabilit în Codul 
vamal al Uniunii;
(b) crearea şi întreţinerea de sisteme de 
informaţii europene pentru vămi;
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(c) realizarea de acţiuni destinate să 
îmbunătăţească controlul şi gestionarea 
lanţurilor de furnizare folosite pentru 
circulaţia bunurilor;
(d) consolidarea abilităţilor şi 
competenţelor din domeniul vamal pentru 
funcţionarii şi experţii externi din 
domeniul vamal;
(e) sprijinirea dezvoltării unei 
administraţii electronice pentru 
autorităţile vamale şi părţi interesate 
externe;
(f) realizarea de acțiuni în domeniul 
vamal care să implice țări terțe și experți 
externi;
(g) sprijinirea identificării şi schimbului 
de bune practici;
(h) înfiinţarea de echipe de experţi pentru 
a efectua sarcini operaţionale specifice 
împreună; şi
(i) sprijinirea şi facilitarea unor activităţi 
vamale operaţionale comune împreună cu 
alte autorităţi competente, în special cele 
care ţin de responsabilitatea pentru 
supravegherea pieţei interne.

Or. it

Amendamentul 68
Patricia van der Kammen

Propunere de regulament
Articolul 7 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizite de lucru organizate de ţările 
participante sau de o ţară terţă pentru a le 
permite funcţionarilor să dobândească sau 
să-şi dezvolte cunoştinţele în domeniul 
vamal; pentru vizitele de lucru organizate 
în ţări terţe sunt eligibile în cadrul 
programului doar cheltuielile de 

(c) vizite de lucru organizate de ţările 
participante pentru a le permite 
funcţionarilor să dobândească sau să-şi 
dezvolte cunoştinţele în domeniul vamal;
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deplasare şi de şedere (cazare şi diurnă);

Or. nl

Justificare

Articolul 33 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE): În cadrul 
domeniului de aplicare a tratatelor, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în vederea consolidării 
cooperării vamale între statele membre şi între acestea şi Comisie.

Amendamentul 69
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consolidarea capacităţii tehnice, în 
special achiziţia şi întreţinerea de 
echipamente tehnice;

Or. it

Amendamentul 70
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) cooperare şi schimb de informaţii 
între autorităţile naţionale şi cele de la 
nivelul Uniunii responsabile de 
supravegherea pieţei interne şi autorităţile 
vamale din două sau mai multe ţări 
participante;

Or. it

Amendamentul 71
Sergio Gaetano Cofferati
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Distribuirea orientativă a fondurilor 
financiare pe acţiuni eligibile, conform 
articolului 6, este prevăzută în secţiunea I 
a anexei.

Or. it

Amendamentul 72
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Resursele financiare alocate 
programului pot acoperi şi cheltuieli legate 
de activităţile de pregătire, monitorizare, 
control, audit şi evaluare care sunt necesare 
pentru gestionarea programului şi 
îndeplinirea obiectivelor acestuia; în mod 
concret, sunt acoperite studiile, reuniunile 
de experţi, acţiunile de informare şi 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituţională a priorităţilor politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de reţelele IT specializate pe schimbul şi 
prelucrarea de informaţii, împreună cu 
toate celelalte tipuri de cheltuieli cu 
asistenţa tehnică şi administrativă efectuate 
de Comisie pentru gestionarea 
programului.

(2) Resursele financiare alocate 
programului pot acoperi şi cheltuieli legate 
de activităţile de pregătire, monitorizare, 
control, audit şi evaluare care sunt necesare 
pentru gestionarea programului şi 
îndeplinirea obiectivelor acestuia,
împreună cu toate celelalte tipuri de 
cheltuieli cu asistenţa tehnică şi 
administrativă efectuate de Comisie pentru 
gestionarea programului. O estimare a 
respectivelor cheltuieli, care nu reprezintă 
în niciun caz mai mult de 0,4% din 
fondurile specificate la alineatul (1) 
primul paragraf, este realizată în cadrul 
programului anual de lucru. 

Or. it
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Amendamentul 73
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Rata de cofinanţare care se aplică 
sprijinului acordat în cadrul acestui 
program pentru achiziţia şi întreţinerea 
echipamentelor tehnice este specificată în 
programul anual de lucru şi nu poate 
depăşi în niciun caz 10%. 

Or. it

Amendamentul 74
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, în cooperare cu ţările 
participante, monitorizează programul şi 
acţiunile din cadrul acestuia pentru a 
urmări punerea în aplicare a acţiunilor 
întreprinse.

Comisia, în cooperare cu ţările 
participante, monitorizează programul şi 
acţiunile din cadrul acestuia pentru a 
urmări punerea în aplicare a acţiunilor 
întreprinse. Indicatorii folosiţi de Comisie 
pentru a monitoriza funcţionarea 
programului includ indicatorii prevăzuţi 
la articolele 5 şi 6 şi în programul anual 
de lucru.

Or. it

Amendamentul 75
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de regulament
Anexă – Secțiunea -I (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-I. Alocarea orientativă a fondurilor 
pentru acţiunile eligibile enumerate la 
articolul 6
- consolidarea capacităţilor informatice:
cel puţin 70 %;
- acţiuni comune:
maximum 15 %;
- consolidarea capacităţilor tehnice:
maximum 5 %;
- dezvoltarea competenţelor umane:
maximum 5 %.
(Acest amendament este destinat să 
formeze prima secţiune a anexei la 
regulament).

Or. it


