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Съобщение за пресата
Люксембург, 10 октомври 2018 г.

След редица закъснения, новите митнически ИТ
системи няма да бъдат готови до 2020 г. Одиторите на
ЕС проверяват какви са допуснатите грешки
Според нов доклад на Европейската сметна палата при внедряването на новите
митнически ИТ системи в ЕС е имало редица забавяния. Въпреки постигнатия напредък
някои от ключовите системи няма да бъдат на разположение в рамките на определения
краен срок през 2020 г. Следващата програма ще трябва да вземе предвид поуките от
настоящата, заявяват одиторите.
Модернизирането на Митническия съюз е в дневния ред на ЕС от 2003 г. насам,
а прилагането на ключови ИТ системи е важен фактор. Според одиторите 15 години покъсно някои от тези системи все още не са въведени.
Европейската комисия създаде програмата „Митници 2020“, за да се подпомогне
модернизирането на Митническия съюз. Общият бюджет възлиза на 523 млн. евро за
седемгодишен период, като по-голямата част от тези средства са предназначени за
изграждането на капацитет в областта на информационните технологии. ЕС плаща за
закупуване, разработване, инсталиране, поддръжка и ежедневно функциониране на
системите на ниво ЕС. Държавите членки разработват системите на национално равнище
и поемат свързаните с тях разходи.
Одиторите провериха дали е възможно програмата да осигури ИТ системите, необходими
за подобряване на митническите операции в ЕС, и дали програмата гарантира
навременното внедряване на тези системи. Сметната палата разгледа и разработването ѝ,
както и механизмите за мониторинг и докладване.
Тя установи, че редица нови ИТ системи няма да бъдат изцяло изпълнени до крайния срок
през 2020 г. При системите е имало поредица от забавяния и крайните срокове постепенно
са били променени. Одиторите предупреждават, че продължава да съществува риск
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променените крайни срокове също да не бъдат спазени, а вместо това да бъдат удължени
допълнително дори след 2025 г.
Забавянията се дължат на няколко основни фактора: промяна в обхвата на проектите, което
увеличава сложността; недостатъчни ресурси, заделени от ЕС и от държавите членки;
и дълъг процес на вземане на решения поради многостепенната структура на управление.
„Цифровизацията и модернизирането на митническите процеси се от основно значение
за ЕС“, заяви Ева Линдстрьом — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за
изготвянето на доклада. „Това следва да улесни ЕС да функционира като голям търговски
блок, да подобри значително икономическата дейност и растежа и да повиши
безопасността и сигурността на гражданите на ЕС. Но това няма да се случи, ако
сроковете за ИТ постоянно не се спазват или се удължават.“
Одиторите също така отбелязват, че Европейската комисия не е докладвала за забавянията
по подходящ начин. Целите и механизмите за докладване не са подходящи за наблюдение
на прилагането, а отчитането не е било достатъчно прозрачно. Първоначалният подход на
разработване е бил предимно децентрализиран и насочен към ограничаване на риска от
неизпълнение, но това става за сметка на намалена ефикасност.
Понастоящем ЕС обсъжда следващата седемгодишна програма „Митници“, която трябва да
стартира през 2021 г. с проектобюджет в размер на 950 млн. евро. Като взема това предвид,
Сметната палата отправя към Европейската комисия следните конкретни препоръки:
•

да насочи следващата програма „Митници“ конкретно към внедряването на ИТ
системи с точни и измерими цели;

•

да усъвършенства планираните срокове, бюджет и обхват на проектите в сферата на
ИТ;

•

да улесни съвместното разработване на ИТ системи със и между държавите членки;

•

да рационализира управлението, като гарантира по-ефикасна и бърза комуникация;

•

да докладва по навременен и прозрачен начин относно прилагането
и разходването на средствата.

Бележки към издателите
Същността на Митническия съюз е отсъствието на мита на вътрешните граници между
държавите членки и установяването на общи мита върху вноса от трети държави.
ЕС зависи от свободния поток на стоки към и от Митническия съюз, както и от ефикасното
движение на тези стоки в рамките на Единния пазар. Според последните налични данни
общият обем на вноса и износа е бил на стойност около 3,7 трилиона евро. Това показва
важността на търговията и на Митническия съюз за просперитета на ЕС. Освен това митата
върху вноса са важна част от приходите на ЕС. През 2017 г. те са в размер на 20,3 млрд.
евро, което представлява 15 % от общия бюджет на ЕС.
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Програмата „Митници 2020“ финансира съюзните компоненти на ИТ системите. Това са
активи (като например хардуер, софтуер, мрежови връзки) и услуги за подкрепа на ИТ
системите, които са общи за ЕС и за държавите членки. Държавите членки следва да
разработят съответните национални компоненти (несъюзни компоненти) и да поемат
свързаните с тях разходи.
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС,
както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани
страни от промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от
препоръките, отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на
изпълнение подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
Специален доклад № 26/2018 „Редица закъснения при митническите ИТ системи: какви са
допуснатите грешки?“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на английски език.

3

