Despre
program și obiective principale
Programul „Vamă 2020”

- este un program de cooperare al UE care oferă

administrațiilor vamale naționale posibilitatea de a crea și de a schimba informații și

expertiză și are scopul de a îmbunătăți funcționarea Uniunii Vamale. Programul
permite dezvoltarea și funcționarea în comun a principalelor sisteme IT transeuropene
și crearea de rețele prin reunirea funcționarilor naționali din întreaga Europă.
Obiective principale:

schimbul de cunoștințe și bune practici între funcționarii din țările participante;

facilitarea schimbului de informații și accesul la informații comune prin sisteme
informaționale europene;

instruire pentru dobândirea de competențe pentru funcționarii vamali din Europa.

Potențiali
beneficiari
Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV); Administrațiile vamale din statele membre UE
și Albania, Bosnia și Herzegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia.

Buget total
Bugetul pentru perioada 2014-2020 este de 522.9 milioane EUR iar rata de cofinanțare

pentru granturi este de până la 100 % din costurile eligibile în cazul diurnelor,
cheltuielilor de deplasare și de cazare și cheltuielilor aferente organizării de
evenimente.
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Activități eligibile:
Seminarii și ateliere;
Grupuri de proiect, în general compuse dintr-un număr limitat de țări, care funcționează
pentru o perioadă limitată și urmărește realizarea unui obiectiv predefinit, cu rezultate
definite cu precizie, inclusiv coordonarea sau analiza comparativă;
Vizite de lucru organizate de țările participante sau de o altă țară pentru a le permite
funcționarilor să dobândească sau să își dezvolte expertiza sau cunoștințele în domeniul
vamal (pentru vizitele de lucru organizate în țări terțe sunt eligibile în cadrul programului
doar cheltuielile de deplasare și de ședere (cazare și diurnă);
Activități de monitorizare efectuate de echipe mixte formate din funcționari ai Comisiei și
funcționari din țările participante pentru a analiza practicile vamale, pentru a identifica
eventualele dificultăți în punerea în aplicare a normelor și, după caz, pentru a formula
sugestii în vederea adaptării normelor și a metodelor de lucru ale Uniunii;
Echipe de experți, și anume forme structurate de cooperare, cu un caracter permanent
sau temporar, care pun în comun expertiza pentru a îndeplini atribuții în domenii specifice
sau pentru a efectua activități operaționale, beneficiind eventual de sprijinul serviciilor de
colaborare online, de asistență administrativă și de infrastructură și echipamente;
Consolidarea capacității administrației vamale și acțiuni de sprijin;·
Studii;
Acțiuni de comunicare dezvoltate în comun;
Consolidarea capacităților informatice: dezvoltarea, întreținerea, funcționarea și controlul
calității componentelor Uniunii aferente sistemelor europene de informații prevăzute la
secțiunea A din anexa II și noilor sisteme europene de informații înființate în temeiul
dreptului Uniunii;
Dezvoltarea competențelor umane: acțiuni comune de formare, care să sprijine
competențele și cunoștințele profesionale necesare în domeniul vamal.
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Informații suplimentare pe
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customscooperation-programmes/customs-2020-programme_en
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