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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. reaminteşte că vămile au o importanţă centrală pentru schimburile internaţionale, precum 
şi pentru competitivitatea comercială a Uniunii Europene, având un rol unic în lupta 
împotriva pătrunderii ilegale a mărfurilor şi contrafacerii;

2. consideră necesare măsurile de modernizare, precum simplificarea legislaţiei vamale şi 
informatizarea interoperabilă a vămilor, care vor contribui la înlesnirea practicilor 
comerciale;

3. constată necesitatea, în vederea unei Uniuni funcţionale între cele 27 de state membre, de 
a reduce divergenţele existente cu privire la frecvenţa şi tipologia controalelor fizice ale 
mărfurilor, precum şi între diferitele puncte de intrare (porturi, aeroporturi, drumuri), la 
modalitatea colectării TVA-ului la import, la programul de funcţionare a vămilor, la 
sistemul de taxe şi sancţiuni, aceste divergenţe putând atrage după sine distorsiuni ale 
fluxurilor comerciale;

4. subliniază necesitatea coerenţei gestiunii frontierelor externe ale Uniunii Europene; 
reiterează solicitarea adresată Comisiei şi statelor membre pentru o mai bună armonizare a 
sistemelor de controale vamale în vederea garantării punerii în aplicare uniforme a 
normelor Uniunii şi respectului consumatorilor;

5. reaminteşte importanţa tratamentului egal al agenţilor economici autorizaţi în toate 
punctele din teritoriul vamal al UE în ceea ce priveşte uniformitatea controalelor şi 
recunoaşterea reciprocă;

6. salută activarea acordului de cooperare privind recunoaşterea reciprocă a agenţilor 
economici autorizaţi dintre Uniunea Europeană şi Japonia; încurajează Comisia să 
negocieze, cu respectarea pe deplin a rolului Parlamentului, astfel de acorduri cu alţi 
parteneri importanţi, îndeosebi Statele Unite, Canada, China şi Rusia; subliniază utilitatea 
consolidării cooperării în materie vamală cu Rusia şi ţările din parteneriatul oriental şi 
mediteranean în vederea înlesniri comerţului şi combaterii fraudei.


