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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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. Recorda que as alfândegas se revestem de uma importância crucial para o comércio 
internacional, bem como para a competitividade comercial da União Europeia, 
desempenhando um papel singular no combate à entrada ilegal de mercadorias e à 
contrafacção;

2. Considera necessário implementar medidas de modernização, como a simplificação da 
legislação aduaneira e a informatização interoperacional das alfândegas, que contribuirão 
para facilitar as práticas comerciais;

3. Verifica que, para uma união funcional entre os 27 Estados-Membros, cumpre reduzir as 
divergências existentes em matéria de frequência e tipologia dos controlos físicos das 
mercadorias, bem como relativamente aos diferentes pontos de entrada (portuários, 
aeroportuários, rodoviários), à forma como o IVA é cobrado no âmbito da importação, aos 
horários de funcionamento das alfândegas, às retribuições e sanções, divergências estas 
susceptíveis de conduzir a distorções nos fluxos comerciais;

4. Salienta a necessidade coerência na gestão das fronteiras externas da União Europeia; 
reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros no sentido de uma maior 
harmonização dos sistemas de controlos aduaneiros, por forma a assegurar a aplicação 
uniforme das regras da União e o respeito dos consumidores;

5. Chama a atenção para a importância de garantir a igualdade de tratamento dos operadores 
económicos autorizados em todos os pontos do território aduaneiro comunitário no 
atinente à uniformidade dos controlos e ao reconhecimento mútuo;

6. Congratula-se pela activação do acordo de cooperação respeitante ao reconhecimento 
mútuo dos operadores económicos autorizados entre a União Europeia e o Japão; encoraja 
a Comissão, respeitando plenamente o papel do Parlamento, a negociar tais acordos com 
outros parceiros importantes, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá, a China e a 
Rússia; sublinha a utilidade de reforçar a cooperação aduaneira com a Rússia e os países 
da parceria oriental e mediterrânica a fim de facilitar o comércio e de lutar contra a fraude.


