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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută cu entuziasm ratificarea Acordului privind facilitarea comerțului (TFA) de către 
UE, care reprezintă primul acord multilateral de la înființarea OMC în 1995, și 
reamintește importanța punerii în aplicare depline a acestuia de către toți semnatarii din 
OMC, pentru a simplifica și moderniza procesele de export și de import și a stimula 
fluxurile comerciale la nivel mondial; încurajează Comisia să facă schimb de bune 
practici în cadrul Comitetului OMC privind TFA pentru a promova implementarea 
coordonată a procedurilor moderne și transparente cu partenerii comerciali ai UE; invită 
Comisia să continue cooperarea strânsă cu OCDE și Organizația Mondială a Vămilor 
(OMV) pentru a reduce lacunele existente în sistemele de control vamal;

2. atrage atenția că globalizarea conectează din ce în ce mai mult agenții economici din 
diferite țări și sporește complexitatea lanțurilor valorice; subliniază că o uniune vamală 
pe deplin funcțională este esențială pentru a garanta credibilitatea și forța UE atunci 
când negociază acorduri comerciale; subliniază, în acest context, că o uniune vamală 
eficientă ar trebui să faciliteze comerțul și să reducă birocrația pentru comercianții 
legitimi, mai ales IMM-uri, precum și să asigure controale eficace, pentru a garanta că 
produsele care intră pe piața unică sunt pe deplin conforme cu normele și respectă 
standardele europene, printre altele prin promovarea cooperării între autoritățile vamale 
ale statelor membre și ale țărilor terțe; invită Comisia să îmbunătățească și să intensifice 
coordonarea internă în domeniul vamal;

3. subliniază cât este de important ca procedurile vamale să devină infailibile în întreaga 
Uniune prin reforma infrastructurii informatice a Codului vamal al Uniunii, inclusiv 
alinierea cu modelul de date al OMV; solicită punerea rapidă în aplicare de către toate 
părțile a noilor sisteme informatice, cel târziu până la noul termen prelungit, și anume 
2025, și, în acest scop, asigurarea disponibilității resurselor; consideră că digitalizarea 
trebuie să aibă potențialul de a face schimbul de informații și plata taxelor mai 
transparente și mai accesibile, în special pentru operatorii din țările terțe; evidențiază că 
digitalizarea operațiunilor vamale poate fi, de asemenea, un instrument puternic în 
combaterea corupției la frontiere;

4. atrage atenția asupra relevanței uniunii vamale, deoarece aceasta este una dintre 
principalele surse ale capacității financiare a Uniunii; constată că actualele niveluri 
divergente de control și calitatea acestora, precum și ale politicilor de sancțiuni la 
punctele de intrare în uniunea vamală duc adesea la denaturarea fluxurilor comerciale 
internaționale, alimentând problema „jurisdicției celei mai favorabile” și punând în 
pericol integritatea pieței unice; sprijină ferm, în acest context și în lumina articolului 23 
din TFA, transferul de responsabilități de la autoritățile vamale naționale la nivelul UE;

5. invită Comisia și statele membre să pună pe deplin în aplicare Codul vamal al Uniunii, 
într-un mod coordonat, uniform și eficient, care să asigure că toate bunurile care intră în 
UE sunt tratate și prelucrate în același mod, ceea ce va spori, de exemplu, siguranța 
consumatorilor; încurajează Comisia să stabilească obiective și să elaboreze indicatori 
de performanță pentru autoritățile vamale și subliniază necesitatea unei armonizări 



PE629.518v02-00 4/6 AD\1175105RO.docx

RO

suplimentare a formării agenților vamali;

6. consideră că, în cadrul politicii sale privind Parteneriatul estic, țările asociate ale UE 
care au înregistrat progrese substanțiale în punerea în aplicare a reformelor legate de 
Acordul de asociere/Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător ar putea, în cele 
din urmă, să adere la uniunea vamală, ceea ce ar facilita comerțul între țările asociate 
din Parteneriatul estic și UE, ar reduce costurile administrative și ar stimula creșterea 
economică;

7. consideră că este necesară o mai bună coordonare între Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF), autoritățile vamale și cele de supraveghere a pieței, nu doar pentru 
a combate contrafacerea, ci și pentru a reduce comerțul cu produse ilegale și concurența 
neloială care încalcă legislația Uniunii în domeniul proprietății intelectuale;

8. reamintește faptul că Regatul Unit va deveni o țară terță după retragerea din UE, 
modificând astfel frontierele externe ale UE; reamintește totodată că Regatul Unit va 
continua să participe la uniunea vamală în perioada de tranziție; subliniază că procesul 
Brexit nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra guvernanței uniunii vamale sau 
asupra resurselor alocate dezvoltării infrastructurii informatice.
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