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SUGESTII

Comisia pentru comerţ internaţional recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaşte că vămile au o importanţă centrală pentru schimburile comerciale 
internaţionale; recunoaşte, în acest sens, rolul de reglementare al Acordului OMC privind 
valoarea în vamă, care vizează instituirea unui sistem echitabil, uniform şi neutru pentru 
evaluarea în vamă a mărfurilor, excluzând utilizarea în vamă a unor valori arbitrare sau 
fictive care pot constitui o barieră în calea comerţului deschis şi echitabil; subliniază, de 
asemenea, că o bună funcţionare a serviciilor vamale este esenţială pentru competitivitatea 
Uniunii Europene, întrucât acestea au un rol unic în lupta împotriva importului, exportului 
şi tranzitului ilegal de mărfuri şi produse contrafăcute, în protejarea drepturilor de 
proprietate intelectuală şi în garantarea siguranţei produselor;

2. solicită Comisiei să păstreze articolul 24 din Codul vamal comunitar, astfel încât originea 
mărfurilor să poată fi identificată în continuare după locul în care mărfurile au fost supuse 
ultima dată unei prelucrări substanţiale, justificate economic; solicită, în acelaşi timp, 
recunoaşterea în viitor de către UE şi a certificatelor de export privind originea 
nepreferenţială emise de autorităţile competente dintr-un stat terţ; subliniază că 
modificarea situaţiei actuale ar pune în sarcina întreprinderilor noi proceduri 
administrative şi ar submina eforturile de armonizare depuse în prezent la nivelul OMC;

3. consideră că sunt necesare măsuri de modernizare, precum simplificarea legislaţiei vamale 
şi sisteme vamale informatice interoperabile, care vor contribui la înlesnirea practicilor 
comerciale, şi că aceste măsuri trebuie introduse cât mai curând cu putinţă; de asemenea, 
consideră că este necesară coordonarea mai strânsă a activităţilor de prevenire şi de 
represiune desfăşurate de poliţiile fiscale la nivel european; reaminteşte că o declaraţie 
vamală verbală pentru mărfuri a căror valoare nu depăşeşte 1 000 EUR, în vigoare la 
momentul actual, constituie o simplificare esenţială a operaţiunilor comerciale pentru 
multe IMM-uri şi ar trebui menţinută; îşi exprimă dorinţa ca, în cadrul efortului care se 
depune în prezent în vederea actualizării Codului vamal, să se scoată în evidenţă 
importanţa eliminării declaraţiilor vamale pentru facilitarea comerţului;

4. salută sistemul simplificat de control vamal introdus în 2009 şi recunoaşte importanţa 
acestuia pentru facilitarea comerţului internaţional; îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că Curtea de Conturi a constatat că auditul şi controlul acestor proceduri 
simplificate sunt insuficiente în statele membre; prin urmare, subliniază importanţa 
aplicării corespunzătoare a sistemului de control respectiv şi încurajează Comisia să 
monitorizeze cu atenţie acest proces pentru a preveni pierderi la bugetul UE şi încălcarea 
dispoziţiilor referitoare la politica comercială;

5. constată că, în cadrul unei Uniuni Europene funcţionale cu 27 de state membre, este 
necesar să fie stabilit un set comun de controale fizice obligatorii aplicabile mărfurilor în 
diferitele puncte de intrare pe piaţa unică a Uniunii (porturi, aeroporturi, drumuri); 
solicită, de asemenea, o cooperare sporită şi un schimb mai intens de bune practici în ceea 
ce priveşte colectarea TVA-ului la import, programul de funcţionare al vămilor şi sistemul 
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de taxe şi sancţiuni aplicate în cazul nerespectării Codului vamal al Uniunii, întrucât 
diferenţele existente atrag după sine denaturarea fluxurilor comerciale;

6. subliniază necesitatea coerenţei în gestiunea frontierelor externe ale Uniunii Europene; 
reiterează solicitarea adresată Comisiei şi statelor membre pentru o mai bună armonizare a 
sistemelor de control vamal, pe de o parte, şi a sancţiunilor, pe de altă parte; solicită să fie 
introduse platforme operaţionale comune pentru statele membre şi Comisie şi insistă că 
vameşilor şi agenţilor economici trebuie să li se asigure o formare adecvată, pentru a 
garanta aplicarea uniformă a normelor Uniunii şi o mai bună protecţie a consumatorilor;

7. reaminteşte importanţa asigurării unui tratament egal al agenţilor economici autorizaţi pe 
întreg teritoriul vamal al UE în ceea ce priveşte uniformitatea controalelor şi 
recunoaşterea reciprocă;

8. solicită Comisiei să includă în noul Cod vamal cerinţe mai stricte privind asigurarea de 
servicii de reprezentare în vamă a Uniunii Europene, contribuind astfel la creşterea 
gradului de profesionalism şi de responsabilitate a acestor intermediari şi stabilind norme 
clare care să reglementeze relaţiile dintre comisionarii în vamă şi tranzitori, astfel încât 
rolul comisionarilor să fie transformat în agenţi de consolidare pentru importatorii mici şi 
mijlocii care nu au capacitatea necesară pentru a pune în aplicare programe de 
conformitate vamală similare cu cele ale agenţilor economici autorizaţi europeni;

9. salută activarea acordului de cooperare privind recunoaşterea reciprocă a agenţilor 
economici autorizaţi dintre Uniunea Europeană şi Japonia; încurajează Comisia să 
negocieze, respectând pe deplin rolul Parlamentului, acorduri similare şi cu alţi parteneri 
importanţi, îndeosebi cu Statele Unite, Canada, China şi Rusia, şi să integreze acest 
element în negocierea acordurilor comerciale bilaterale; subliniază utilitatea consolidării 
cooperării vamale cu Rusia şi cu ţările Parteneriatului estic şi ale Parteneriatului 
mediteranean în vederea facilitării comerţului internaţional şi a combaterii fraudei vamale 
şi a contrafacerii;

10. încurajează Comisia să elaboreze planuri de cooperare şi de coordonare multilaterală în 
cadrul Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV), care să permită stabilirea de standarde şi 
reguli comune potrivite în vederea îmbunătăţirii siguranţei şi a eficacităţii procedurilor 
vamale şi de frontieră, precum şi a reducerii costurilor prin intermediul unor standarde 
comune şi al schimbului de bune practici;

11. consideră că adoptarea în cadrul Rundei de la Doha a unui acord privind facilitarea 
schimburilor comerciale ar fi benefică pentru statele membre ale Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC), îndeosebi prin consolidarea securităţii juridice şi prin reducerea 
costurilor comerciale; încurajează, prin urmare, Comisia să insiste asupra încheierii unui 
astfel de acord în cadrul conferinţei ministeriale din luna decembrie;

12. subliniază că este important să se garanteze că controalele vamale efectuate de ţările terţe 
nu sunt utilizate, în anumite împrejurări, ca instrumente pentru a crea, de facto, noi bariere 
netarifare pentru mărfurile care provin din UE.
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