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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 
Uniunea Europeană și Canada privind cooperarea vamală în probleme legate de 
securitatea lanțului de aprovizionare
(COM(2012)0144 – C7- 0000/2012 – 2012/0073(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2012)0144),

– având în vedere proiectul de Acord între Uniunea Europeană și Canada privind 
cooperarea vamală în probleme legate de securitatea lanțului de aprovizionare 
(0000/2012),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea 
paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-
0000/2012),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2012),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Canadei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Relațiile vamale dintre Uniunea Europeană și Canada se bazează pe Acordul privind 
cooperarea vamală și asistența reciprocă în probleme vamale (CMAA) din 1998. În 2005, 
Canada și-a manifestat interesul în vederea unei cooperări mai strânse cu UE în ceea ce 
privește securitatea întregului lanț de aprovizionare și gestionarea riscurilor. 

Proiectul de acord privind cooperarea vamală cu privire la chestiuni legate de securitatea 
lanțului de aprovizionare - negociat de către Comisie din mai 2011 - se bazează pe și extinde 
CMAA din 1998, exploatând o posibilitate prevăzută în acord. 

Obiectivul noului acord este consolidarea aspectelor vamale aferente securizării lanțului 
logistic al comerțului internațional, inclusiv securitatea containerelor,  facilitând totodată 
schimburile comerciale legitime.

Acordul stabilește un temei juridic pentru o creștere a cooperării vamale UE-Canada în 
chestiuni cum ar fi standarde de risc, controale de securitate, standarde minime pentru 
tehnicile de gestionare a riscurilor, schimburi de informații și date, parteneriat strategic în 
domeniul inspecției mărfurilor, precum și colaborarea în forurile multilaterale, cum ar fi 
Organizația Mondială a Vămilor (OMV).

De asemenea, acordul deschide calea pentru recunoașterea reciprocă a acordurilor privind 
securitatea vamală, inclusiv recunoașterea reciprocă a programelor respective de parteneriat 
comercial cu măsuri echivalente de facilitare a comerțului, adică programul UE privind  
Operatorul economic autorizat (OEA) și programul canadian Partenerii în domeniul protecției 
(PIP). Programul OEA este, din 2008, o piatră de temelie a politicii UE de securitate a lanțului 
de aprovizionare, care permite vămilor să-și concentreze resursele limitate pe loturile de 
produse cu risc ridicat.  Peste 10 000 de companii europene au fost deja certificate ca 
operatori comerciali siguri.

UE a negociat deja cu Japonia și SUA și a convenit asupra recunoașterii reciproce a OEA.  
Acord privind securitatea lanțului de aprovizionare UE-Canada va permite negocierea unui 
astfel de acord și cu Canada. 

Acordul va fi administrat de către Comitetul mixt de cooperare vamală UE-Canada (JCCC), 
care poate adopta decizii de punere în aplicare, inclusiv cu privire la recunoașterea reciprocă.  
Acordul CMAA din 1998 va rămâne cadrul general pentru cooperarea vamală între UE și 
Canada.  Noul acord se va construi plecând și de la elementele fundamentale ale Cadrului de 
standarde privind securitatea și facilitarea comerțului mondial (SAFE) elaborat de Organizația 
Mondială a Vămilor. 

Propunerea nu are implicații asupra bugetului Uniunii.

Aprobarea Parlamentului European este necesară pentru încheierea acestui acord.
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Observațiile raportorului

Acordul UE-Canada este o parte a unui proces mai larg și a unor activități sporite pe parcursul 
ultimul deceniu, în domeniul securității lanțului de aprovizionare și al gestionării riscurilor. 
Evenimentele din 11 septembrie 2001 au declanșat multe inițiative și evoluții în acest 
domeniu. 

Recunoscând provocările globale de securitate și necesitatea de a asigura lanțurile de 
aprovizionare prin intermediul unor măsuri eficiente, UE și-a bazat cooperarea internațională 
în acest domeniu pe promovarea unor standarde de securitate la nivel mondial − în special, 
Cadrul standardelor SAFE, elaborat de OMV − pe schimbul de informații și date precum și pe 
recunoașterea reciprocă a operatorilor comerciali de încredere.  Într-o lume globalizată nicio 
țară nu poate asigura singură securitatea lanțului de aprovizionare,  cooperarea și standardele 
internaționale sunt esențiale.  

Viziunea UE și măsurile destinate securității lanțului de aprovizionare se bazează pe o analiză 
și o gestionare consolidată, pluristratificată a riscurilor care presupune identificarea și 
controlarea mărfurilor care ar putea fi periculoase. Raportorul salută această abordare bazată 
pe riscuri pentru securizarea lanțului global de aprovizionare, care permite o desfășurare fără 
probleme a schimburilor comerciale internaționale legale, fără a constitui o povară economică 
inutilă pentru autorități și operatori comerciali. Prin urmare, raportorul încurajează UE să 
inițieze un acord de recunoaștere reciprocă și cu Canada. 

Noul Acord de cooperare vamală cu Canada se bazează pe și extinde cooperarea vamală între 
doi parteneri dezvoltați. Mai mult decât atât, acesta va fi complementar Acordului economic 
și comercial global (CETA), în curs de negociere.

În urma acestor considerente, raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să 
aprobe acordul.


