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1. CONTEXT 

Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 a instituit programul Vamă 2020 ca program de acțiune 

multianual pentru domeniul vamal în UE în vederea facilitării și a consolidării cooperării între 

administrațiile naționale. În conformitate cu articolul 18 alineatele (1) și (2), a fost comandat un 

studiu extern pentru sprijinirea evaluării intermediare a programului. Rezultatele sale sunt 

prezentate în documentul de lucru al serviciilor Comisiei anexat și constituie baza prezentului 

raport.  

Scopul evaluării intermediare a fost evaluarea programului Vamă 2020 de la lansarea sa la 

1 ianuarie 2014 până la jumătatea punerii sale în aplicare (31 decembrie 2017). Evaluarea a luat 

în considerare întreaga gamă de activități finanțate și părțile interesate ale programului. 

Prezentul raport urmărește să înregistreze progresele realizate în ceea ce privește (i) atingerea 

obiectivelor programului; (ii) eficiența utilizării resurselor și aspectele legate de simplificare; (iii) 

menținerea relevanței programului; (iv) coerența și contribuția la politicile mai extinse și alte 

inițiative ale UE; și (v) valoarea adăugată a programului la nivelul UE. 

2. RELEVANȚĂ 

Uniunea vamală reprezintă o piatră de temelie a UE și un factor esențial în funcționarea pieței 

unice. Multe dintre activitățile din domeniul vamal sunt de natură transfrontalieră, întrucât 

implică și afectează toate statele membre. Teritoriul uniunii vamale a UE este guvernat de 

normele și procedurile comune stabilite în Codul vamal al Uniunii (CVU). CVU în sine 

reprezintă un reper în modernizarea sectorului vamal al UE, având drept scop crearea unui mediu 

informatizat pentru vamă și comerț. 

Prin diferitele sale iterații, programul Vamă este în vigoare de peste 25 de ani și a evoluat odată 

cu piața unică. Un număr de 34 de țări participă în prezent la acest program: 28 de state membre 

ale UE și șase țări candidate și potențial candidate1. De-a lungul anilor, programul Vamă a 

devenit o parte integrantă a mediului, politicilor, proceselor și procedurilor din domeniul vamal 

la nivel național și european. În unele cazuri, de exemplu, infrastructura IT, acesta trece aproape 

neobservat pe măsură ce funcționarii din administrațiile vamale și operatorii economici își 

desfășoară activitatea. Cu toate acestea, pe măsură ce uniunea vamală continuă să se 

modernizeze, programul nu a fost niciodată mai necesar decât este în prezent. În acest context, el 

este considerat relevant pentru nevoile generale ale unei uniuni vamale europene funcționale, 

exprimate prin nevoile mai specifice ale administrațiilor vamale naționale, ale operatorilor 

economici și ale cetățenilor europeni.  

                                                           
1
 Albania, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.347.01.0209.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20161224&from=EN
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Pentru administrațiile vamale, programul a fost deosebit de important pentru a le sprijini să pună 

în aplicare sisteme de informații europene și pentru a-și asigura sustenabilitatea financiară; în 

cele mai multe cazuri, acestea sunt prevăzute de CVU, în timp ce Comisia și statele membre 

împărtășesc responsabilitatea pentru punerea în aplicare și sprijinirea acestora. Programul Vamă 

a răspuns nevoii de interoperabilitate, interconectivitate și dependență a sistemelor vamale 

electronice de un sistem unificat de date pentru o uniune vamală europeană funcțională. Un 

număr de 49 de sisteme informatice diferite și infrastructură de sprijin sunt deja funcționale, iar 

fiabilitatea lor ridicată este esențială pentru buna funcționare a procedurilor vamale și a pieței 

unice în ansamblu. În general, s-a constatat că sistemele informatice, care funcționează de mult 

timp și care susțin rolul și nevoile mai tradiționale ale vămilor în clasificarea mărfurilor, 

gestionarea tarifelor sau controlul circulației mărfurilor, corespund cel mai bine nevoilor de bază. 

În ceea ce privește operatorii economici, nevoile lor se concentrează în jurul eficienței și 

eficacității desfășurării proceselor vamale, având în vedere că viteza și fiabilitatea vămuirii au un 

impact direct asupra productivității și profitabilității întreprinderilor. În timp ce administrațiile 

naționale sunt principalii beneficiari ai programului Vamă 2020, mii de operatori economici 

interacționează periodic cu sistemele informatice finanțate de program. Sistemele le oferă rapid 

informații care nu sunt disponibile în altă parte, contribuind la reducerea unora dintre sarcinile 

administrative și la simplificarea procedurilor; acest lucru sporește în ultimă instanță certitudinea 

juridică și facilitează comerțul. Acțiunile comune din cadrul programului Vamă 2020 permit 

dialogul între autoritățile vamale și comunitatea de afaceri și contribuie la optimizarea 

potențialului programului pentru statele membre, factorizând în același timp implicațiile practice 

pentru întreprinderi. Ocazional, s-a constatat că acesta transformă relația dintre administrațiile 

vamale și întreprinderi într-o relație bazată mai mult pe parteneriate, care este mai potrivită 

pentru un mediu modern. 

Programul Vamă 2020 abordează și chestiuni de interes general pentru toți cetățenii europeni. 

Acestea se referă la amenințări legate de traficul internațional și contrabanda cu bunuri ilicite, 

care prezintă un risc pentru siguranța sau sănătatea lor. Prin urmare, obiectivele specifice ale 

programului cu privire la siguranța și securitatea cetățenilor europeni au devenit tot mai 

relevante. La fel de relevantă este și problema referitoare la preocupările legate de digitalizarea 

tot mai mare a economiei și serviciilor. Concepția și obiectivele programului Vamă 2020 

corespund în totalitate preocupărilor părților interesate. 

3. EFICACITATE 

Obiectivul general al programului este de a sprijini funcționarea și modernizarea uniunii vamale 

prin intermediul cooperării dintre țările participante, autoritățile lor vamale și funcționarii 

acestora. În urma evaluării s-a constatat că programul a furnizat cadrul și mijloacele tehnologice 

necesare colaborării și schimbului de informații pentru a sprijini funcționarea și modernizarea 

uniunii vamale (în special cu privire la punerea în aplicare a CVU) și, prin urmare, consolidarea 

pieței unice. 
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Platforma sigură pentru schimbul și partajarea de informații, sprijinită de program, a ajutat 

statele membre și operatorii economici să își depășească reticența față de partajarea de date 

sensibile, lucru care a împiedicat o cooperare eficace. Numai în 2017, aceștia și-au transmis 

reciproc aproape 4,8 miliarde de mesaje. 

Mai multe schimburi de bune practici și activități de învățare au fost posibile datorită acțiunilor 

comune ale programului. Fiecare tip de acțiune a fost cel mai relevant în anumite circumstanțe, 

în principal în funcție de rezultatul dorit. În cadrul tuturor tipurilor de acțiuni, inclusiv al 

echipelor de experți (un instrument nou care susține consolidarea cooperării operaționale la nivel 

regional sau tematic), programul a ajutat administrațiile să identifice, să difuzeze și să adopte 

cele mai bune practici. Acest lucru a condus la adoptarea practică a unor metode îmbunătățite de 

lucru în administrația vamală și la o abordare mai consecventă a punerii în aplicare a normelor 

vamale. 

Programul Vamă 2020 a contribuit la consolidarea încrederii atât între administrațiile vamale, 

cât și cu operatorii economici. Majoritatea participanților au profitat de posibilitatea de a crea și a 

extinde rețele și contacte, iar marea majoritate au utilizat aceste legături pentru a rezolva 

problemele de zi cu zi în mod regulat. De asemenea, aceștia au partajat cu colegii lor unele 

rezultate (de exemplu, orientări, rapoarte ale reuniunilor, cele mai bune practici etc.) și le-au 

utilizat în mod activ în activitatea lor zilnică. Valoarea rețelelor umane și cea a contactelor 

personale s-au numărat printre beneficiile cele mai apreciate ale programului. 

Această cooperare și încredere sunt necesare deoarece autoritățile vamale depind una de cealaltă 

pentru a contribui la colectarea veniturilor și, prin urmare, pentru a proteja interesele financiare 

și economice ale UE și ale statelor sale membre. Îmbunătățirea cooperării dintre acestea, 

schimbul de bune practici, punerea în aplicare a unor soluții verificate și testate, încrederea 

acordată omologilor lor și sistemelor informatice pe care le utilizează toate pot fi atribuite 

programului Vamă 2020. În mod similar, în domeniul creșterii siguranței și a securității, în care 

analiștii în domeniul riscului vamal sunt zilnic însărcinați cu combaterea amenințărilor la adresa 

securității, aceștia se bazează pe un schimb solid de informații între aceștia și adesea între alte 

autorități și organisme, care este garantat de programul Vamă 2020. În acest context, programul 

sprijină administrațiile vamale în activitatea lor privind gestionarea riscurilor, gestionarea 

frontierelor externe, tehnologia de detectare în domeniul vamal și protejarea patrimoniului 

cultural sau a naturii. 

În ceea ce privește creșterea capacității administrative a autorităților vamale, programul 

Vamă 2020 oferă un sprijin larg care variază de la aspecte tehnice și operaționale până la 

uniformitate și punerea în aplicare legală mai strategică. Acesta a jucat un rol esențial în 

sprijinirea administrațiilor vamale să se pregătească pentru adoptarea oficială a CVU. Cele mai 

noi module de formare online cu privire la punerea în aplicare a CVU au atras deja 68 915 

funcționari din administrațiile vamale și 726 000 de operatori economici. Acțiunile comune și 

cele de formare ale programului au facilitat (i) o înțelegere comună a cerințelor legale; 
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(ii) alinierea interpretărilor dispozițiilor vamale; (iii) standardizarea terminologiei; și (iv) o mai 

mare uniformitate în aplicarea metodelor de lucru din CVU. 

Datorită unei cooperări mai strânse între statele membre, sprijinului financiar și tehnic pentru 

dezvoltarea și desfășurarea sistemelor de informații europene, precum și creșterii capacității 

statelor membre de a aplica dispozițiile CVU, programul a contribuit la buna funcționare și la 

modernizarea uniunii vamale a UE. 

4. EFICIENȚĂ 

Bugetul total al programului Vamă 2020 este de 522 943 000 EUR, cu 288 722 000 EUR 

angajați în perioada 2014-2017. Aproape 85 % din buget au fost cheltuite pentru dezvoltarea, 

exploatarea și întreținerea sistemelor de informații europene. Aceste sisteme informatice 

comune solicită în mod clar numeroase resurse. Cu toate acestea, ele oferă o serie de beneficii în 

toate domeniile activităților vamale, inclusiv standardizarea procedurilor vamale, punerea în 

aplicare uniformă a legislației vamale, schimbul de informații și generarea de economii de scară. 

Aceasta din urmă este posibilă în special datorită sistemelor centralizate care stau la baza mai 

multor sisteme diferite cu mai multe tipuri de hardware, software și echipamente de comunicații. 

Acestea sprijină administrațiile să beneficieze de o metodă consecventă, solidă și sigură de 

conlucrare. Ele sunt interconectate și interoperabile, conectând nu numai sistemele naționale cu 

sistemele centrale, ci și sistemele centrale cu ele însele. Acestea reprezintă un răspuns tehnologic 

la obiectivele programului Vamă 2020 și sunt utilizate pe scară largă de autoritățile vamale și de 

operatorii economici în operațiunile lor vamale de zi cu zi. Importanța acestora în ceea ce 

privește modernizarea sectorului vamal pentru a crea un mediu informatizat este valoroasă. 

În ceea ce privește acțiunile comune, costurile organizării lor sunt determinate de participare, în 

funcție de nivelurile cheltuielilor pentru transport, cazare și diurne. Structurile de cost ale 

acestora diferă doar foarte puțin între diferitele tipuri de acțiuni. Costul mediu pe participant pe 

acțiune pentru toate tipurile de acțiuni comune (cu excepția echipelor de experți) este de 

aproximativ 921 EUR, care a rămas relativ neschimbat de la ultima iterație a programului și este 

conform cu programe similare. Acesta este prețul pentru numeroasele beneficii ale acțiunilor 

comune care oferă un cadru pentru o colaborare continuă extinsă și favorabilă incluziunii, creând 

relații profesionale și acționând ca un catalizator. Această colaborare presupune schimbul de idei 

și experiențe practice, explorarea unor subiecte dificile, noi tendințe tehnologice, soluții de 

afaceri și abordări ale sistemelor informatice, alinierea interpretării legislației și a practicilor sau 

încurajarea schimburilor la nivelul politicilor naționale. Un mecanism de programare multianual 

flexibil pentru acțiuni comune ar putea spori și mai mult eficiența procesului de planificare și 

coordonare.  

Activitățile de formare sunt eficiente deoarece costurile lor de dezvoltare sunt în mare parte 

unice, iar rentabilitatea lor crește odată cu fiecare participant suplimentar. Activitățile de formare 

ale programului Vamă 2020 generează, de fapt, avantaje duble. Prin natura lor, acestea se 
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adresează persoanelor cărora le aduc beneficii personale prin creșterea înțelegerii, cunoștințelor 

și capacităților acestora. Mai departe, pe măsură ce programul oferă o bază de formare uniformă 

pentru toți, acesta conduce la o mai bună înțelegere a normelor; aplicarea lor multiplică 

avantajele pentru administrațiile vamale, operatorii economici și uniunea vamală în ansamblu. 

Deși simplificarea ca atare nu se numără printre obiectivele programului, acesta oferă sprijin 

altor inițiative destinate simplificării și modernizării mediului vamal. Sistemele europene de 

informații și bazele de date sprijinite de program conduc direct la un cadru tehnologic mai 

simplu, mai solid și mai fiabil, ușor de întreținut și susținut. Procedurile simplificate sau 

modalitățile mai uniforme de lucru sunt, de asemenea, create prin acțiunile comune ale 

programului și rezultatele directe ale acestora, în care statele membre și reprezentanții comerciali 

colaborează cu privire la aplicarea practică a normelor. 

De asemenea, s-au obținut unele creșteri ale eficienței în ceea ce privește sinergiile dintre 

programele Vamă 2020 și Fiscalis 2020. În timp ce domeniile de politică pentru cele două 

programe diferă, acestea au în comun un accent similar, permițând administrațiilor să coopereze 

și să facă schimb de informații. Aceste similitudini au oferit oportunități de sinergii, atât în ceea 

ce privește acordurile administrative, cât și activitățile comune, care includ interacțiunea și 

finanțarea comună a componentelor comune, cum ar fi sistemele informatice și abordările 

similare în ceea ce privește consolidarea și formarea capacităților umane. Acest lucru facilitează 

coordonarea abordărilor și proceselor, ceea ce asigură coerență și creează economii de scară prin 

reducerea suprapunerii eforturilor. La nivelul conținutului, sinergiile sunt mai puțin evidente, 

deși există unele exemple notabile în domeniul accizelor; acest domeniu de competență este 

deseori împărțit între administrațiile fiscale și cele vamale naționale în care programul 

Vamă 2020 a oferit un sprijin specific în identificarea domeniilor de interes comun. 

5. COERENȚĂ 

Coerența internă între diferitele caracteristici, componente și concepția programului este extrem 

de puternică, cu un nivel ridicat de coerență între logica de intervenție și obiectivele programului 

și executarea acestuia. Diferitele activități se consolidează și se completează, de asemenea, 

reciproc, îmbunătățind rezultatele programului. Abordarea amplă a problemelor specifice vizate 

de diferitele componente ale programului este tipică pentru numeroase sisteme europene de 

informații, a căror punere în aplicare și ale căror îmbunătățiri la nivel de întreprindere sunt 

susținute prin acțiuni comune și formare. 

În ceea ce privește coerența externă, programul Vamă 2020 se încadrează bine în cadrul 

Strategiei Europa 2020, contribuind la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, 

prin consolidarea funcționării pieței unice. În acest sens, acesta joacă un rol esențial în politicile 

mai extinse ale UE. Prin sprijinirea punerii în aplicare a CVU, programul contribuie la 

simplificarea procedurilor existente care au potențialul de a facilita comerțul și de a reduce 

costurile pentru întreprinderi. Prin urmare, el este în deplină conformitate cu obiectivul UE de a 
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crea un mediu modern, informatizat pentru vamă și comerț, păstrând în același timp interesele 

financiare, economice și societale ale UE. Programul Vamă 2020 contribuie la facilitarea 

circulației comerțului legitim și îi ajută pe comercianții care respectă normele și sunt demni de 

încredere să beneficieze de un nivel maxim de simplificare, sporind productivitatea și 

competitivitatea. Acesta luptă împotriva creșterii volumului de comerț cu mărfuri ilegale, 

contrafăcute sau periculoase care amenință locurile de muncă, creșterea economică, inovarea, 

competitivitatea întreprinderilor UE, securitatea și sănătatea cetățenilor europeni.  

Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 prevede că resursele ar trebui să fie împărțite cu alte 

instrumente de finanțare care urmăresc obiective comune și că acțiunile programului ar trebui să 

asigure coerența în ceea ce privește utilizarea resurselor UE în sprijinul funcționării uniunii 

vamale. Alte instrumente financiare există și sunt, de asemenea, disponibile pentru a răspunde 

nevoilor specifice ale administrațiilor vamale naționale. Potrivit evaluării, aceste 

complementarități nu sunt utilizate suficient. Ele nu sunt evidențiate, ceea ce conduce la o lipsă 

generală de conștientizare în rândul administrațiilor vamale. 

6. VALOAREA ADĂUGATĂ EUROPEANĂ 

Politica vamală este o competență exclusivă a UE. Cu toate acestea, punerea în aplicare a 

legislației vamale a UE — CVU — este o competență națională. Cadrul juridic al Uniunii, în 

sine, nu garantează suficient buna funcționare a uniunii vamale. Acesta ar trebui completat prin 

măsuri de sprijin, astfel cum prevede programul Vamă 2020, pentru a garanta că legislația UE în 

domeniul vamal este aplicată într-un mod convergent și consecvent la nivel național. 

Astfel cum s-a menționat anterior, multe dintre activitățile din sectorul vamal modern sunt de 

natură transfrontalieră, întrucât implică și afectează toate statele membre. Acestea impun acțiuni 

colective la nivelul UE pentru a atinge un nivel ridicat de cooperare, cu un raport cost-beneficii 

mai mare decât ar fi dacă fiecare stat membru ar stabili cadre individuale de cooperare pe bază 

bilaterală sau multilaterală. A existat un consens între părțile interesate conform căruia 

programul a fost eficace în încercarea de a oferi soluții la problemele și chestiunile pentru care 

există o dimensiune europeană clară, prin completarea în linii mari (mai degrabă decât dublarea) 

inițiativelor la nivel național. 

Autoritățile vamale din cadrul uniunii vamale aplică aceleași reguli. Toate statele membre sunt 

dependente unul de celălalt și au nevoie de informații cât mai complete posibil. Operatorii 

economici, la rândul lor, se așteaptă la un nivel egal de servicii, viteză și previzibilitate a 

normelor și procedurilor în relațiile cu autoritățile vamale. Această interdependență necesită 

cooperare și o armonizare a practicilor. Programul Vamă 2020 a avut un rol esențial în realizarea 

acestei convergențe. 

După cum s-a menționat mai sus, programul Vamă 2020 a avut un rol esențial în special în 

sprijinirea tuturor aspectelor legate de punerea în aplicare a CVU. CVU ar fi fost pus în aplicare 

pe cont propriu însă, fără sprijinul programului, acest lucru ar fi avut loc cel mai probabil pe o 
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perioadă de timp mult mai lungă și cu dificultăți mai mari. Programul Vamă 2020 a asigurat 

sustenabilitatea financiară a sistemelor de informații europene, iar finanțarea promptă a acestora 

a fost esențială pentru asigurarea disponibilității și partajării datelor privind lanțul de 

aprovizionare și a informațiilor relevante referitoare la riscuri. În acest scop, programul 

Vamă 2020 a generat economii de scară și eficiență sporită, sprijinind administrațiile naționale 

— precum și operatorii economici, în multe cazuri — să economisească timp și resurse, în 

special pentru țările participante cu administrații vamale mai mici și cu resurse mai puține. Tot 

ceea ce este legat de interoperabilitatea și interconectivitatea sistemelor informatice centrale 

reprezintă valoare adăugată europeană. Caracteristicile simbiotice ale arhitecturii sistemelor de 

informații europene centrale pentru domeniul vamal sunt inegalabile și nu pot fi reproduse la 

nivel național. 

Cu toate că sistemele de informații europene sprijină uniunea vamală din punctul de vedere 

tehnic al sistemelor interoperabile și interconectate, acestea au devenit parte integrantă din 

activitatea zilnică a funcționarilor din administrațiile vamale și a operatorilor economici și nu 

mai sunt percepute ca rezultate ale programului Vamă 2020. Acțiunile comune sunt, la rândul 

lor, dinamice, oferind administrațiilor oportunități inegalabile de cooperare, comunicare și 

desfășurare de activități în rețea; ele consolidează în cele din urmă încrederea și conduc la o mai 

mare convergență a abordărilor și practicilor. Același lucru este valabil și pentru activitățile de 

formare, care nu numai că au sprijinit administrațiile vamale naționale să înțeleagă și să pună în 

aplicare legislația vamală a UE și procedurile aferente într-un mod mai eficient, dar și, dacă nu 

chiar mai important, într-un mod mai uniform. Creșterea eficienței s-a situat la nivelul cel mai 

ridicat, în special pentru țările participante care nu au avut încă programe naționale de formare 

bine dezvoltate. Dacă ar fi acționat pe cont propriu, acest fapt ar fi fost dificil sau nu s-ar fi 

realizat deloc. În cele din urmă, programul Vamă 2020 a contribuit la apropierea abordărilor 

naționale, consolidând încrederea și creând o poveste unică și o viziune comună. 

Dacă programul nu ar fi existat, cooperarea între țările participante ar fi fost bazată pe relații 

nestructurate, canale formale consumatoare de timp și acorduri de reciprocitate, ceea ce ar fi mult 

mai dificil și mai costisitor de pus în aplicare și de menținut. Având în vedere amploarea 

operațiunilor programului Vamă 2020 în ceea ce privește numărul mare de acțiuni comune, 

versatilitatea temelor, dimensiunea lor europeană sau participarea paneuropeană la acțiuni și 

formare, este dificil să ne imaginăm că activități similare ar fi fost organizate la oricare alt nivel. 

În ceea ce privește sistemele de informații europene, dacă nu ar exista finanțări viitoare pentru 

dezvoltarea și întreținerea lor continuă, ar fi dificil să se continue utilizarea acestora mai departe 

de termenul mediu. Ar exista un risc ridicat ca acestea să devină depășite, iar economiile de scară 

și reducerile costurilor globale ar fi pierdute. 

Programul Vamă 2020 a generat rezultate tangibile și a sprijinit funcționarii din administrațiile 

vamale să dobândească competențe și să facă schimb de experiențe. Cu toate acestea, este 

probabil ca niciunul dintre rezultatele programului să nu mai continue pe termen lung dacă 
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programul ar fi întrerupt. Diferențele existente ar persista, iar rețelele create și îmbunătățite 

datorită perioadei îndelungate de colaborare ar dispărea. 

7. CONCLUZII 

Programul Vamă 2020 a fost deosebit de relevant în ceea ce privește satisfacerea nevoilor 

administrațiilor vamale, ale operatorilor economici, ale cetățenilor europeni și ale uniunii vamale 

în ansamblu. De-a lungul anilor, acesta a devenit o parte integrantă a mediului, politicilor, 

proceselor și procedurilor din domeniul vamal la nivel național și european, furnizând sisteme de 

informații europene interoperabile, interconectate și fiabile. Întrucât statele membre depind unul 

de celălalt pentru a-și îndeplini funcțiile vamale în mod corespunzător, ele au nevoie de 

instrumente eficace și eficiente de comunicare, de schimb de informații și de cooperare globală, 

toate acestea reprezentând obiectivele programului. 

Programul a fost eficace în atingerea obiectivelor sale și a contribuit în mod semnificativ la buna 

funcționare a uniunii vamale și la modernizarea acesteia. Acesta a încurajat cooperarea și 

schimbul de informații, de la facilitarea convergenței la nivel strategic la armonizarea 

abordărilor, a interpretării, a procedurilor administrative, a celor mai bune practici și a normelor 

la nivel operațional. Platforma sigură pentru schimbul de informații a ajutat statele membre și 

operatorii economici să își depășească reticența față de partajarea de date sensibile și a consolidat 

încrederea. Valoarea rețelelor umane și a contactelor personale s-a numărat printre beneficiile 

cele mai apreciate ale programului. 

Îmbunătățirea cooperării și încrederea au ajutat statele membre să se sprijine reciproc în ceea 

ce privește protejarea intereselor financiare și economice ale UE și ale statelor sale membre, 

precum și creșterea siguranței și a securității datorită schimbului eficient de informații fiabile. În 

ceea ce privește creșterea capacității administrative a autorităților vamale, programul Vamă 2020 

a avut un rol esențial sprijinind administrațiile vamale să se pregătească pentru adoptarea oficială 

a CVU datorită unei înțelegeri comune a cerințelor legale, alinierii interpretărilor dispozițiilor 

vamale, standardizării terminologiei și unei mai mari uniformități în aplicarea metodelor de lucru 

ale CVU. 

În ceea ce privește eficiența, componenta care a solicitat cele mai numeroase resurse — 

sistemele de informații europene — este și cea mai utilă, oferind o serie de beneficii în toate 

domeniile activităților vamale, inclusiv standardizarea procedurilor vamale, punerea în aplicare 

uniformă a legislației vamale, schimbul de informații și generarea de economii de scară, în 

special prin intermediul sistemelor centralizate. Acestea sunt utilizate în cadrul operațiunilor 

zilnice ale autorităților vamale și ale operatorilor economici, iar importanța lor în ceea ce 

privește modernizarea sectorului vamal pentru a crea un mediu informatizat a fost valoroasă. 

Beneficii diverse provin din acțiunile comune și din activitățile de formare, care oferă un cadru 

pentru o colaborare continuă extinsă și favorabilă incluziunii, sporind înțelegerea, cunoștințele și 

capacitățile, creând relații profesionale și acționând ca un catalizator. Sistemele informatice 
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comune și bazele de date sprijinite de program conduc direct la un cadru tehnologic mai simplu, 

mai solid și mai fiabil, ușor de întreținut și susținut. 

Programul Vamă 2020 joacă un rol esențial în politicile mai extinse ale UE și este coerent cu 

obiectivul UE de a crea un mediu modern, informatizat pentru vamă și comerț, păstrând în 

același timp interesele financiare, economice și societale ale UE, precum și bunăstarea acesteia. 

Prin sprijinirea punerii în aplicare a CVU, programul contribuie la facilitarea comerțului și la 

reducerea costurilor pentru întreprinderi, sporindu-le productivitatea și competitivitatea. 

Cea mai mare valoare adăugată europeană a programului Vamă 2020 constă în susținerea 

tuturor aspectelor legate de punerea în aplicare a CVU, care impune soluții europene la probleme 

europene și cooperarea strânsă a statelor membre; acestea trebuie să aplice aceleași norme și să 

se sprijine reciproc în realizarea obiectivelor uniunii vamale. Programul a asigurat 

sustenabilitatea financiară a sistemelor de informații europene interoperabile și interconectate, 

îndeplinind cerințele CVU cu economii de scară și eficiență sporite. Caracteristicile simbiotice 

ale arhitecturii informatice paneuropene centrale pentru domeniul vamal sunt inegalabile și nu 

pot fi reproduse la nivel național. Acțiunile comune au furnizat administrațiilor și oportunități 

inegalabile de cooperare, comunicare și creare de rețele, consolidând încrederea și conducând la 

o mai mare convergență a abordărilor și a practicilor. Având în vedere amploarea operațiunilor 

programului Vamă 2020, versatilitatea temelor și dimensiunea lor europeană sau paneuropeană, 

este dificil să ne imaginăm că activități similare ar fi fost organizate la oricare alt nivel. Este 

probabil ca niciunul dintre rezultatele programului să nu mai continue pe termen lung dacă 

programul ar fi întrerupt. Diferențele existente ar persista, iar rețelele create și îmbunătățite 

datorită perioadei îndelungate de colaborare ar dispărea. Funcționarea uniunii vamale și 

integrarea într-o măsură mai mare a autorităților vamale naționale care o operează depind încă pe 

deplin de programul Vamă. Având în vedere schimbările rapide și provocările viitoare ale 

uniunii vamale, sprijinul continuu al programului este esențial. 
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