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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de instituire a unui program de acţiune pentru domeniul vamal în Uniunea 
Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă) şi de abrogare a Deciziei nr. 624/2007/CE
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2011)0706) şi propunerea modificată (COM(2012)0464),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 33 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-
0241/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul 
Comisiei pentru bugete (A7-0000/2012),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Programul de acţiune multianual pentru 
domeniul vamal aplicat înainte de 2014 a 
contribuit în mod semnificativ la 
facilitarea şi consolidarea cooperării între
autorităţile vamale în cadrul Uniunii. Multe 
dintre activităţile în domeniul vamal sunt 
de natură transfrontalieră, întrucât implică 

(1) Autorităţile vamale se confruntă zilnic 
cu provocări complexe: pe de o parte, 
acestea trebuie să facă faţă volumului din 
ce în ce mai mare de mărfuri 
comercializate şi cerinţei de a asigura 
fluxul corect şi facil al bunurilor legitime, 
dar, pe de altă parte, sunt în acelaşi timp 
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şi afectează toate cele 27 de state membre 
şi, prin urmare, nu pot fi realizate în mod 
eficace şi eficient de fiecare stat membru în 
parte. Programul Vamă 2020, pus în 
aplicare de Comisie, oferă statelor membre 
un cadru la nivelul Uniunii pentru a 
dezvolta aceste activităţi de cooperare, ceea 
ce este mai rentabil decât dacă fiecare stat 
membru şi-ar înfiinţa propriul său cadru de 
cooperare la nivel bilateral sau multilateral.
Prin urmare, este oportun să se asigure 
continuarea acestui program prin instituirea 
unui nou program în acelaşi domeniu.

responsabile de asigurarea siguranţei şi 
securităţii. Prin urmare, cooperarea 
eficientă dintre autorităţile vamale ale 
Uniunii a devenit din ce în ce mai 
importantă. Programul de acţiune 
multianual pentru domeniul vamal aplicat 
înainte de 2014 (Vamă 2013) a facilitat şi 
a consolidat cooperarea dintre autorităţile 
vamale în cadrul Uniunii, iar aceasta a 
contribuit substanţial la funcţionarea 
adecvată a uniunii vamale şi a pieţei 
interne. Multe dintre activităţile în 
domeniul vamal sunt de natură 
transfrontalieră, întrucât implică şi 
afectează toate cele 27 de state membre şi, 
prin urmare, nu pot fi realizate în mod 
eficace şi eficient de fiecare stat membru în 
parte. Programul Vamă 2020, pus în 
aplicare de Comisie, oferă statelor membre 
un cadru la nivelul Uniunii în care să se 
dezvolte aceste activităţi de cooperare, ceea 
ce este mai rentabil decât dacă fiecare stat 
membru şi-ar înfiinţa propriul său cadru de 
cooperare la nivel bilateral sau multilateral.
Prin urmare, este oportun să se asigure 
continuarea acestui program prin instituirea
unui nou program în acelaşi domeniu.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament subliniază actualele realităţi vamale care justifică continuarea 
programului.

Amendamentul 2

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 

(2) Se preconizează că activităţile din 
cadrul programului, şi anume sistemele de 
informaţii europene, acţiunile comune 
pentru funcţionarii din administraţiile 
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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.

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, pentru ca 
întreprinderile şi cetăţenii să poată 
beneficia de potenţialul maxim al pieţei 
interne şi al comerţului mondial.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament subliniază beneficiile consolidării funcţionării uniunii vamale.

Amendamentul 3

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 facilitarea comerţului şi 
creşterea capacităţii administrative a 
autorităţilor vamale. Cu toate acestea, dată 
fiind dinamica noilor provocări şi nevoia 
de a proteja cetăţenii de riscurile în 
materie de securitate şi siguranţă 
presupuse de comerţul internaţional cu 
bunuri, ar trebui să se pună un accent 
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mai mare asupra combaterii fraudelor. În 
plus, într-o perioadă în care resursele 
sunt puţine, există o presiune şi mai mare 
de a baza controalele vamale pe 
identificarea eficientă şi eficace a 
riscurilor, pentru a consolida gestionarea 
riscurilor vamale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament subliniază obiectivul de a proteja cetăţenii de riscurile în materie de 
securitate şi siguranţă presupuse de comerţul internaţional şi de a sprijini lupta împotriva 
traficului ilicit şi a fraudei prin îmbunătăţirea capacităţilor de acţiune ale Comisiei şi ale 
statelor membre.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemele de informaţii europene joacă 
un rol vital în consolidarea sistemelor 
vamale din cadrul Uniunii şi trebuie, prin 
urmare, să fie finanţate în continuare prin 
intermediul programului. În plus, trebuie să 
existe posibilitatea includerii în program a 
unor noi sisteme de informaţii legate de 
domeniul vamal, înfiinţate în temeiul 
legislaţiei Uniunii. Sistemele de informaţii 
europene trebuie, dacă este cazul, să se 
bazeze pe modele de dezvoltare şi 
arhitectură IT partajate.

(6) Sistemele de informaţii europene joacă 
un rol vital în consolidarea sistemelor 
vamale din cadrul Uniunii şi trebuie, prin 
urmare, să fie finanţate în continuare prin 
intermediul programului. În plus, trebuie să 
existe posibilitatea includerii în program a 
unor noi sisteme de informaţii legate de 
domeniul vamal, înfiinţate în temeiul 
legislaţiei Uniunii. Sistemele de informaţii 
europene trebuie, dacă este cazul, să se 
bazeze pe modele de dezvoltare şi 
arhitectură IT partajate pentru a creşte 
flexibilitatea şi eficienţa administraţiilor 
vamale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament subliniază obiectivul de dezvoltare a unor modele şi unei arhitecturi 
IT partajate în cadrul sistemelor de informaţii europene.
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Amendamentul 5

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 
etc.) reprezintă o provocare şi totodată o 
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.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta un sprijin amplu pentru diversele aspecte ale obligaţiilor ce le revin 
autorităţilor vamale, este necesar ca programul să acopere nu doar acţiunile comune, 
consolidarea capacităţilor IT şi dezvoltarea competenţelor umane, ci şi consolidarea 
capacităţilor tehnice.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Deoarece sistemele de informaţii 
europene constituie un element esenţial al 
programului, este esenţial să se aloce 
fonduri adecvate pentru dezvoltarea şi 
funcţionarea acestora. În plus, programul 
ar trebui să prevadă un anumit grad de 
flexibilitate bugetară, pentru a răspunde 
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priorităţilor politice în schimbare.

Or. en

Justificare

Defalcarea bugetului pentru a susţine acţiunile eligibile reprezintă o opţiune politică 
esenţială şi, prin urmare, colegislatorii ar trebui să aibă competenţa de a oferi orientări 
politice în ceea ce priveşte distribuirea sumelor cheltuite.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Pentru a măsura performanţa 
programului, ar trebui stabiliţi indicatori 
legaţi de obiectivele generale, specifice şi 
operaţionale ale programului iar, dacă 
este cazul, aceşti indicatori ar trebui 
modificaţi ulterior în cadrul programului 
anual de lucru.

Or. en

Justificare

Deoarece în propunerea Comisiei apar mai multe referiri la indicatori, este important să se 
stabilească procesul de dezvoltare a indicatorilor pentru a monitoriza şi a evalua valoarea şi 
impactul măsurilor luate în cadrul programului. Pentru a asigura gradul necesar de 
flexibilitate în cadrul acestui proces, Comisia trebuie împuternicită să realizeze această 
acţiune în cadrul programului anual de lucru.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu angajamentul 
Comisiei, stabilit în Comunicarea privind 
revizuirea bugetului din 2010, de a asigura 
coerenţa şi simplificarea programelor de 
finanţare, dacă activităţile programului 

(10) În conformitate cu angajamentul 
Comisiei stabilit în Comunicarea privind 
revizuirea bugetului din 2010, de a asigura 
coerenţa şi simplificarea programelor de 
finanţare, dacă activităţile programului 
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preconizat urmăresc obiective care sunt 
comune mai multor instrumente de 
finanţare, resursele ar trebui să fie 
împărţite cu celelalte instrumente de 
finanţare, excluzând totuşi dubla finanţare.
Acţiunile întreprinse în cadrul prezentului 
program trebuie să asigure coerenţa în ceea 
ce priveşte utilizarea resurselor Uniunii în 
sprijinul funcţionării uniunii vamale.

preconizat urmăresc obiective care sunt 
comune mai multor instrumente de 
finanţare, resursele pot să fie împărţite cu 
celelalte instrumente de finanţare, 
excluzând totuşi dubla finanţare. Acţiunile 
întreprinse în cadrul prezentului program 
trebuie să asigure coerenţa în ceea ce 
priveşte utilizarea resurselor Uniunii în 
sprijinul funcţionării uniunii vamale.

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze posibilitatea de partajare a resurselor, nu să se încurajeze o 
astfel de practică, deoarece aceasta se referă la obiectivele de evaluare urmărite.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În vederea asigurării unor condiţii 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei trebuie 
să i se confere competenţe de executare.
Aceste competenţe trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor şi principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competenţelor de executare de către 
Comisie.

eliminat

Or. en

Justificare

Deoarece programul anual de lucru cuprinde elemente care reprezintă opţiuni politice 
semnificative (priorităţi, ajustare la defalcarea bugetului, indicatori de măsurare a 
performanţei), menite să completeze sau să modifice elementele politicilor de bază, conform 
prezentului regulament, este deci potrivit să i se delege Comisiei competenţe în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE în ceea ce priveşte adoptarea programului anual de lucru.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a răspunde în mod adecvat 
la priorităţile politice în schimbare,
competenţa de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
priveşte adoptarea programului anual de 
lucru. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Deoarece programul anual de lucru cuprinde elemente care reprezintă opţiuni politice 
semnificative (de ex., priorităţi, ajustare la defalcarea bugetului, indicatori de măsurare a 
performanţei,) menite să completeze sau să modifice elementele politicilor de bază, conform 
prezentului regulament, este deci potrivit să i se delege Comisiei competenţe în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE cu privire la adoptarea programului anual de lucru.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Comisia trebuie să fie sprijinită de 
către Comitetul Vamă 2020 pentru 
implementarea programului.

eliminat
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Or. en

Justificare

Deoarece programul anual de lucru cuprinde elemente care reprezintă opţiuni politice 
semnificative (de ex., priorităţi, ajustare la defalcarea bugetului, indicatori de măsurare a 
performanţei,) menite să completeze sau să modifice elementele politicilor de bază, conform 
prezentului regulament, este deci potrivit să i se delege Comisiei competenţe în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE cu privire la adoptarea programului anual de lucru.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general și obiectivul specific Obiectivul general

Or. en

Justificare

Din motive legate de creştere a vizibilităţii şi a clarităţii juridice, stabilirea obiectivelor 
generale şi a obiectivelor specifice menţionate în articolele prezentului regulament reprezintă 
o alegere politică crucială pentru legislatori.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Obiectivul general al programului este de a 
sprijini funcţionarea uniunii vamale şi de 
a consolida piaţa internă prin cooperarea 
dintre ţările participante, autorităţile 
vamale, funcţionarii şi experţii lor externi.

(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.

Acest obiectiv va fi evaluat, printre altele, 
cu ajutorul următorilor indicatori:

(3) Realizarea acestui obiectiv se măsoară – evoluţia modului în care părţile 
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pe baza următorilor indicatori: interesate percep programul în ceea ce 
priveşte contribuţia acestuia la 
consolidarea pieţei interne.

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

– funcţionarea uniunii vamale;

(2) reacţiile primite din partea
participanţilor la acţiunile din cadrul 
programului şi din partea utilizatorilor 
programului.

– armonizarea şi standardizarea 
procedurilor legate de controalele vamale.

Or. en

Justificare

Din motive legate de creştere a vizibilităţii şi a clarităţii juridice, stabilirea obiectivelor 
generale şi a obiectivelor specifice menţionate în articolele prezentului regulament reprezintă 
o alegere politică crucială pentru legislatori. Ar trebui să se acorde o importanţă deosebită 
armonizării şi standardizării procedurilor legate de controalele vamale.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Priorităţi Obiective specifice

Or. en

Justificare

Din motive legate de creştere a vizibilităţii şi a clarităţii juridice, stabilirea obiectivelor 
generale şi a obiectivelor specifice menţionate în articolele prezentului regulament reprezintă 
o alegere politică crucială pentru legislatori.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Priorităţile programului sunt următoarele: (1) Obiectivele specifice ale programului 
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sunt următoarele:
(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;

(a) 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;

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

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

(3) sprijinirea autorităţilor vamale în 
activităţile pe care le desfăşoară pentru 
protejarea cetăţenilor, a siguranţei şi a 
securităţii şi a mediului;

(c) prevenirea fraudelor pentru protejarea 
cetăţenilor, a siguranţei şi a securităţii şi a 
mediului;

(4) asigurarea protejării intereselor 
financiare şi economice ale Uniunii 
Europene şi ale statelor membre;

(d) 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;

(5) contribuţia la funcţionarea eficientă a 
autorităţilor vamale, prin îmbunătăţirea 
capacităţii lor administrative;

(e) îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor europene prin facilitarea 
comerţului şi reducerea costurilor de 
conformare pentru a asigura protejarea 
intereselor financiare şi economice ale 
Uniunii Europene şi ale statelor membre;

(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.

(f) 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.
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Or. en

Justificare

Din motive legate de creştere a vizibilităţii şi a clarităţii juridice, stabilirea obiectivelor 
generale şi a obiectivelor specifice menţionate în articolele prezentului regulament reprezintă 
o alegere politică crucială pentru legislatori. În plus, este important să se stabilească 
procesul de dezvoltare a indicatorilor pentru a monitoriza şi a evalua valoarea şi impactul 
măsurilor luate în cadrul programului.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiectivele operaţionale ale programului

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 şi punerii în aplicare comune a 
legislaţiei Uniunii în domeniul vamal;
(b) stabilirea de acţiuni destinate să 
îmbunătăţească controlul şi gestionarea 
lanţurilor de furnizare folosite pentru 
circulaţia bunurilor;
(c) crearea şi întreţinerea de sisteme de 
informaţii europene pentru vămi;
(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) instituirea de acţiuni referitoare la 
vămi care să implice ţări terţe şi experţi 
externi;
(g) sprijinirea identificării şi schimbului 
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de bune practici;
(h) înfiinţarea de echipe de experţi pentru 
a efectua sarcini operaţionale specifice 
împreună;
(i) sprijinirea şi facilitarea unor activităţi 
vamale operaţionale comune împreună cu 
alte autorităţi competente.

Or. en

Justificare

Din motive de creştere a vizibilităţii şi a clarităţii juridice, este necesar să se stabilească 
obiective generale, specifice, precum şi operaţionale în următoarele articole.  În plus, 
activităţile operaţionale comune ale autorităţilor vamale şi ale altor autorităţi competente ar 
trebui consolidate.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) înfiinţarea de grupuri care să 
conducă şi să coordoneze acţiunile care 
intră în sfera lor de competenţă;

Or. en

Justificare

Acest paragraf era deja inclus în propunerea Comisiei COM(2011)706.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Justificare

Pentru a garanta un sprijin amplu pentru diversele aspecte ale obligaţiilor ce le revin 
autorităţilor vamale, este necesar ca programul să acopere nu doar acţiunile comune, 
consolidarea capacităţilor IT şi dezvoltarea competenţelor umane, ci şi consolidarea 
capacităţilor tehnice.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) orice altă activitate în sprijinul 
obiectivului specific şi al priorităţilor
stabilite la articolele 5 şi 6.

(i) orice altă activitate în sprijinul 
obiectivelor generale, specifice şi 
operaţionale stabilite la articolele 5 şi 6.

Or. en

Justificare

Pentru concordanţă cu amendamentele de la articolul 6 şi de la noul articol 6a (nou).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia coordonează, în cooperare cu
ţările participante, aspectele legate de 
instituirea şi funcţionarea componentelor 
UE şi non-UE ale sistemelor şi ale 
infrastructurilor menţionate la punctele 1 
şi 2 din anexă care sunt necesare în 
vederea asigurării operabilităţii, 
interconexiunii şi îmbunătăţirii constante a 
acestora.

(2) Comisia coordonează, în cooperare cu 
ţările participante, aspectele legate de 
instituirea şi funcţionarea componentelor 
UE menţionate la punctul 2 din secţiunea 
II a anexei, precum şi a componentelor 
non-UE, descrise la punctul 1a din 
secţiunea II a anexei, care sunt necesare în 
vederea asigurării operabilităţii, 
interconexiunii şi îmbunătăţirii constante a 
acestora.

Or. en
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Justificare

Pentru creşterea siguranţei juridice, este necesar să se indice o referire la o dispoziţie privind 
descrierea termenilor de componente UE şi componente non-UE. Această opţiune include şi 
amendamentul tehnic.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Uniunea suportă costul achiziţiei, 
dezvoltării, instalării, întreţinerii şi 
funcţionării zilnice a componentelor 
Uniunii, în vreme ce costul achiziţiei, 
dezvoltării, instalării, întreţinerii şi 
funcţionării zilnice a componentelor non-
UE este suportat de ţările participante.

Or. en

Justificare

Este necesar să se stabilească o împărţire clară a cheltuielilor în Uniune şi între statele 
participante pentru a creşte siguranţa juridică.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de 
548 080 000 EUR (în preţuri curente).

(1) Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a programului este de .... EUR. (în 
preţuri curente).

Or. en

Justificare

În conformitate cu abordarea orizontală, în aşteptarea rezultatului negocierilor pentru cadrul 
financiar multianual, în această etapă raportorul a lăsat necompletată valoarea pachetului 
financiar.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Distribuirea fondurilor pe acţiuni 
eligibile, conform articolului 6, este 
prevăzută în secţiunea -I a anexei.

Or. en

Justificare

Defalcarea bugetului pentru a susţine acţiunile eligibile reprezintă o alegere politică 
esenţială şi, prin urmare, colegislatorii ar trebui să aibă competenţa de a oferi orientări 
politice în ceea ce priveşte distribuirea sumelor cheltuite.

Amendamentul 24

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) Un procent de până la 0,25% din 
pachetul financiar stabilit la primul 
paragraf al alineatului (1) poate 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.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se stabilească un plafon pentru resursele financiare alocate pentru a acoperi 
cheltuielile legate de activităţile de pregătire, monitorizare, control, audit şi evaluare, cu 
scopul de a se asigura alocarea unor fonduri corespunzătoare acţiunilor care sprijină direct 
obiectivele programului.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la alineatele (1), (2) şi (3), prin 
acordurile-cadru, deciziile consiliilor de 
asociere sau alte acorduri similare 
încheiate cu ţări terţe şi organizaţii 
internaţionale, precum şi prin acordurile 
de subvenţionare, deciziile de 
subvenţionare şi contractele care rezultă 
din punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisia, Curtea de Conturi 
şi OLAF sunt autorizate să efectueze 
astfel de audituri, verificări şi inspecţii la 
faţa locului, după caz.

Or. en

Justificare

Alineat din COM (2011)0706.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a 
programului, Comisia adoptă programe de 
lucru anuale care stabilesc obiectivele
urmărite, rezultatele preconizate, metoda 
de punere în aplicare şi cuantumul total 
al acestora. De asemenea, programele 

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15 sub formă de programe de lucru anuale,
care includ priorităţi anuale ale
programului în ceea ce priveşte
obiectivele generale, specifice şi 
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conţin o descriere a acţiunilor care 
urmează să fie finanţate, o precizare a 
sumei alocate fiecărui tip de acţiune şi un 
calendar orientativ al punerii în aplicare.
În cazul granturilor, programele de lucru 
includ priorităţile, criteriile esenţiale de 
evaluare şi rata maximă de cofinanţare.
Acest act de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 14 
alineatul (2).

operaţionale, ajustările la defalcarea 
bugetului pe tip de acţiune, criteriile de 
evaluare pentru subvenţionări pentru 
acţiuni şi stabilirea şi, dacă este cazul, 
modificarea indicatorilor pentru 
măsurarea efectelor şi a impactului 
programului.

Or. en

Justificare

Deoarece programul anual de lucru cuprinde elemente care reprezintă opţiuni politice 
semnificative (priorităţi, ajustare la defalcarea bugetului, indicatori de măsurare a 
performanţei), menite să completeze sau să modifice elementele politicilor de bază, conform 
prezentului regulament, este deci potrivit să i se delege Comisiei competenţe în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE în ceea ce priveşte adoptarea programului anual de lucru.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În pregătirea programului anual de 
lucru, Comisia ţine seama de abordarea 
comună în domeniul politicii vamale.
Această abordare va fi revizuită în mod
regulat şi convenită în cadrul unui 
parteneriat între Comisie şi statele membre, 
în cadrul grupului pentru politica vamală, 
alcătuit din şefii administraţiilor vamale ale 
statelor membre sau reprezentanţii acestora
şi Comisie.

(2) În pregătirea programului anual de 
lucru, Comisia ţine seama de abordarea 
comună în domeniul politicii vamale.
Această abordare este în mod continuu 
adaptată la noi evoluţii în cadrul unui 
parteneriat între Comisie şi statele membre, 
în cadrul grupului pentru politica vamală, 
alcătuit din Comisie şi şefii administraţiilor 
vamale ale statelor membre sau 
reprezentanţii acestora.

Or. en

Justificare

Deoarece formularea aceleiaşi dispoziţii în Decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a unui program de acțiune pentru 
vamă în Comunitate (Vamă 2013) este mai clară, ea ar trebui păstrată. Amendamentul tehnic 
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este, de asemenea, inclus în această opţiune.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura comitetelor Exercitarea delegării
(1) Comisia este asistată de un comitet.
Comitetul respectiv este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) 
nr. 182/2011.

(1) Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute în prezentul articol.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 14 se conferă Comisiei pe o 
perioadă care începe la ...* şi se încheie la 
31 decembrie 2020.
(2a) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 14 poate fi revocată oricând de 
către Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competenţe specificată 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menţionată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.
(2b) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(2c) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 14 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
şi nici Consiliul nu au formulat obiecţii în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European şi 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European şi Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecţiuni. Respectivul termen se 
prelungeşte cu [două luni] la iniţiativa 
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Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Deoarece programul anual de lucru cuprinde elemente care reprezintă opţiuni politice 
semnificative (de ex., priorităţi, ajustare la defalcarea bugetului, indicatori de măsurare a 
performanţei,) menite să completeze sau să modifice elementele politicilor de bază, conform 
prezentului regulament, este deci potrivit să i se delege Comisiei competenţe în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE cu privire la adoptarea programului anual de lucru.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii menţionaţi la articolul 6 
alineatul (2) sunt folosiţi, printre altele, 
pentru a măsura efectele şi impactul 
programului. Aceşti indicatori se măsoară 
în funcţie de o serie de valori de referinţă 
stabilite în prealabil, care să reflecte 
situaţia anterioară punerii în aplicare.

Or. en

Justificare

Deoarece în propunerea Comisiei apar mai multe referiri la indicatori, este important să se 
stabilească procesul de dezvoltare a indicatorilor pentru a monitoriza şi evalua valoarea şi 
impactul măsurilor luate în cadrul programului. Pentru a asigura gradul necesar de 
flexibilitate în cadrul acestui proces, Comisia trebuie împuternicită să realizeze acest proces 
în cadrul programului anual de lucru.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport 
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intermediar de evaluare până la 31 
decembrie 2018 şi raportul final de 
evaluare până la 30 iunie 2022.
Aceste rapoarte sunt trimise Comitetului 
Economic şi Social European şi 
Comitetului Regiunilor, spre informare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura transparenţa, precum şi pentru a asigura continuitatea dispoziţiilor 
aplicabile actualmente din Decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a unui program de acțiune pentru vamă în 
Comunitate (Vamă 2013), rapoartele intermediare şi finale de evaluare ar trebui transmise 
colegislatorilor.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Dacă raportul intermediar de 
evaluare prezintă deficienţele majore ale 
programului, Comisia are în vedere 
prezentarea unei propuneri 
Parlamentului European şi Consiliului de 
modificare a programului.

Or. en

Justificare

Este important să se aibă în vedere o posibilă modificare a programului pentru a garanta că 
obiectivele programului nu sunt periclitate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexă – secţiunea -I (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-I. Alocarea orientativă a fondurilor 
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pentru acţiunile eligibile enumerate la 
articolul 6

Tipuri de acţiune Defalcarea 
bugetului în %

Consolidarea 
capacităţilor IT:

cel puţin 75 %

Acţiuni comune maximum 15 %
Consolidarea 
capacităţilor 
tehnice

maximum 5 %

Dezvoltarea 
competenţelor 
umane

maximum 5 %

Or. en

Justificare

Defalcarea bugetului pentru a susţine acţiunile eligibile reprezintă o alegere politică 
esenţială şi, prin urmare, colegislatorii ar trebui să aibă competenţa de a oferi orientări 
politice în ceea ce priveşte distribuirea sumelor cheltuite. În plus, formularea orientativă a 
defalcării bugetului permite alocarea suplimentară a cheltuielilor tehnice şi administrative 
conform articolului 10 alineatul (2).

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexă – secţiunea I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele de informaţii europene şi 
componentele UE aferente acestora

I. Sistemele de informaţii europene şi 
componentele UE aferente acestora

Or. en

Justificare
Legătură cu amendamentul 34 din anexă - secţiunea I (nouă).
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexă – secţiunea I – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) componente non-UE, mai precis 
acele componente care nu sunt 
identificate drept componente UE la 
punctul 2.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura siguranţa juridică, este important să se definească componentele non-UE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context general

La 9 noiembrie 2011, Comisia a propus un proiect de regulament privind programul Fiscus, 
prin care a unit cele două programe actuale separate privind fiscalitatea (Fiscalis 2013) şi 
privind vămile (Vamă 2013) într-un singur program, scopul Comisiei fiind simplificarea şi 
reducerea costurilor.

Cu toate acestea, deputaţi din comisiile IMCO şi ECON au subliniat o serie de preocupări cu 
privire la fuzionarea acestor două programe şi s-au îndoit de existenţa oricăror beneficii 
substanţiale şi tangibile ale fuziunii. La 29 februarie 2012, coordonatorii IMCO au luat 
decizia de a împărţi propunerea Comisiei în programele Vamă şi Fiscalis, iar la 13 februarie 
2012, coordonatorii ECON au luat aceeaşi decizie.

În urma deciziei luate de Conferinţa preşedinţilor la 16 mai 2012, prin care se susţine cererea 
de divizare din partea IMCO şi a ECON, Comisia şi-a ajustat punctul de vedere pentru a ţine 
seama de poziţia Parlamentului şi a Consiliului, iar la 29 august 2012, a adoptat o propunere 
modificată privind Vamă 2020 şi Fiscalis 2020.

Propunerea Comisiei privind programul Vamă 2020 se bazează pe articolul 33 din TFUE, 
care prevede acţiuni la nivelului Uniunii Europene cu privire la cooperarea vamală şi la 
uniunea vamală a UE.

În conformitate cu propunerea pentru un nou cadru financiar multianual, modificată la 6 iulie 
2012, prezentul regulament privind programul Vamă 2020 cuprinde un cadru bugetar de 
548 080 000 EUR (în preţuri curente) pentru perioada 2014-2020.

Poziţia raportorului

Dl Baldassarre, raportor pentru acest dosar, este deosebit de mulţumit de faptul că Comisia a 
luat deja în considerare cererea Parlamentului de a împărţi propunerea anterioară legată de 
programul Fiscus în programele Vamă şi Fiscalis.

Cu toate acestea, raportorul a depus următoarele amendamente principale la propunerea 
Comisiei din 29 august 2012:

Obiective specifice şi operaţionale

Din motive de creştere a vizibilităţii şi a clarităţii juridice, este necesar să se stabilească 
obiective generale, specifice, precum şi operaţionale în articolele din prezentul regulament.

Obiectiv: controalele şi combaterea fraudei

Dată fiind dinamica problematică a noilor provocări în domeniul vamal şi nevoia de a proteja 
cetăţenii de riscurile în materie de securitate şi siguranţă presupuse de comerţul internaţional 
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cu bunuri, ar trebui să se pună un accent mai mare pe armonizarea şi standardizarea 
procedurilor privind controalele vamale şi combaterea fraudei.

Defalcarea bugetului

În conformitate cu abordarea orizontală, în aşteptarea rezultatului negocierilor pentru cadrul 
financiar multianual, în această etapă raportorul a lăsat necompletată valoarea pachetului 
financiar.

Defalcarea bugetului pentru a susţine acţiunile eligibile reprezintă o alegere politică esenţială 
şi, prin urmare, colegislatorii ar trebui să aibă competenţa de a oferi orientări politice în ceea 
ce priveşte distribuirea sumelor cheltuite.

În plus, deoarece sistemele IT sunt esenţiale în buget (a se vedea programul anterior Vamă
2013, unde aproximativ 75-80% din bugetul general este alocat secţiunii IT), ar trebui 
asigurate anumite sume minime pentru dezvoltarea şi întreţinerea sistemelor IT.

Valorile efective propuse au fost estimate pe baza declaraţiei financiare legislative pentru 
secţiunea vămi:

În plus, programul ar trebui să prevadă un anumit grad de flexibilitate pentru a răspunde 
priorităţilor politice modificate (mai precis posibilitatea de a adapta defalcarea bugetului la 
programul anual de lucru).

Dat fiind faptul că defalcarea bugetului este formulată în mod orientativ: "cel puţin xx%" şi 
"maximum... % se permite alocarea de credite suplimentare pentru cheltuieli tehnice şi 
administrative.

Indicatori

Deoarece în propunerea Comisiei apar mai multe referiri la indicatori, este important să se 
stabilească procesul de dezvoltare a indicatorilor pentru a monitoriza şi a evalua valoarea şi 
impactul măsurilor luate în cadrul programului. Pentru a asigura gradul necesar de flexibilitate 
în cadrul acestui proces, Comisia trebuie împuternicită să realizeze această acţiune în cadrul 
programului anual de lucru.

Programul anual de lucru - actele delegate

Deoarece programul anual de lucru cuprinde elemente care reprezintă opţiuni politice 
semnificative (de ex., priorităţi, ajustare la defalcarea bugetului, indicatori de măsurare a 
performanţei,) menite să completeze sau să modifice elementele politicilor de bază, conform 
prezentului regulament, este deci potrivit să i se delege Comisiei competenţe în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE cu privire la adoptarea programului anual de lucru.

Recursul la acte delegate protejează prerogativele Parlamentului European. Parlamentul 
European va avea posibilitatea de a se opune actului propus sau de a revoca delegarea de 
competenţe acordată Comisiei.
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Raportare

Pentru a asigura transparenţa, precum şi pentru a asigura continuitatea dispoziţiilor aplicabile 
actualmente din Decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 mai 2007 de instituire a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2013), 
rapoartele intermediare şi finale de evaluare ar trebui transmise colegislatorilor.

Sprijinirea capacităţilor tehnice

Pentru a garanta un sprijin amplu pentru diversele aspecte ale obligaţiilor ce le revin 
autorităţilor vamale, este necesar ca programul să acopere nu doar acţiunile comune, 
consolidarea capacităţilor IT şi dezvoltarea competenţelor umane, ci şi consolidarea 
capacităţilor tehnice.

Consolidarea capacităţilor tehnice înseamnă sprijinirea ţărilor participante în achiziţionarea şi 
întreţinerea echipamentelor necesare (de ex., scanere, echipamente de laborator).

Acest fapt este deosebit de important pentru a garanta protecţia eficientă a frontierelor externe 
ale UE.

Componentele sistemelor de informaţii europene

Ar trebui să se stabilească clar nu doar care sunt componentele considerate ale Uniunii, dar şi 
care sunt componentele non-UE.

În plus, ar trebui să fie clar faptul că Uniunea suportă costurile legate de dezvoltarea şi 
întreţinerea componentelor Uniunii, iar ţările participante suportă costurile legate de 
componentele non-UE.


