
HU 

 

 
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. 
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – szóvivő  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – sajtófelelős T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2018. október 10. 

 
 

Sorozatos késedelmek miatt egyes új vámügyi 
informatikai rendszerek bevezetése nem történik meg 
2020-re. Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy mi 
okozott problémát 
Az Európai Számvevőszék jelentése szerint az új uniós vámügyi informatikai rendszerek 
megvalósítása sorozatos késedelmet szenvedett. Az előrelépések dacára több kulcsfontosságú 
rendszer bevezetése nem történik meg a 2020-ra kitűzött határidőre. A számvevők szerint a 
következő program előkészítése során figyelembe kell venni a tanulságokat. 

A vámunió korszerűsítése 2003 óta szerepel az Unió napirendjén, és ebben fontos tényező a 
kulcsfontosságú informatikai rendszerek bevezetése. 15 év múltán e rendszerek némelyike még 
mindig nem működik – állapítja meg a Számvevőszék. 

Az Európai Bizottság a vámunió korszerűsítésének támogatására hozta létre a Vám 2020 
programot. A program teljes hétéves költségvetése 523 millió euró, amelynek döntő részét 
informatikai kapacitásépítésre fordítják. Az uniós szintű beszerzési, fejlesztési, üzembe helyezési, 
karbantartási és napi üzemeltetési költségeket az Unió viseli. A rendszer nemzeti szintű 
összetevőit a tagállamok dolgozzák ki, és ennek kapcsolódó költségeit ők viselik. 

A számvevők megvizsgálták, hogy a program révén várhatóan kiépülnek-e az uniós vámügyi 
műveletek fejlesztéséhez szükséges informatikai rendszerek és a program biztosítja-e, hogy e 
rendszereket a vonatkozó határidők betartásával vezessék be. Megvizsgálták továbbá a tervezési, 
nyomon követési és beszámolási keretet is. 

Több új informatikai rendszer esetében azt állapították meg, hogy az üzembe helyezés nem 
sikerülhet teljes körűen a 2020. évi határidőig. A rendszerek sorozatos késedelmeket szenvedtek, 
a határidőket fokozatosan elhalasztották. A számvevők figyelmeztetnek: fennáll annak a 
kockázata is, hogy az átütemezett határidőket sem tartják majd be, csak átütemezik akár a 2025 
utáni időszakra is. 

http://www.eca.europa.eu/
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A késedelmek fő okai ezek voltak: a projekttartalom megváltoztatása (összetettebbé válása), az 
Unió és a tagállamok által hozzárendelt költségvetés elégtelensége, valamint a többszintű 
irányítási struktúra miatti hosszadalmas döntéshozatali eljárás. 

„A vámeljárások digitalizálása és korszerűsítése kulcsfontosságú az Unió számára – jelentette ki 
Eva Lindström, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. Hozzásegíti az Uniót, hogy jelentős 
kereskedelmi tömbként működjön, fokozza a gazdasági aktivitást és növekedést, javítja az uniós 
polgárok biztonságát és védelmét. Erre azonban aligha kerül sor, ha az informatikai rendszerekkel 
kapcsolatos határidőket rendszeresen nem tartják be és állandóan kitolják." 

A számvevők megjegyzik azt is, hogy az Európai Bizottság nem számolt be megfelelően a 
késedelmekről. A program célkitűzései és beszámolási rendszere nem volt alkalmas a végrehajtás 
nyomon követésére, és a beszámolás nem volt kellően átlátható. A fejlesztést nagy részben 
decentralizálták, hogy csökkentsék a mulasztás kockázatát, ez azonban a hatékonyság 
csökkentésével járt. 

Az Unióban jelenleg folynak a viták a következő hétéves vámügyi programról, amely várhatóan 
2021-ben fog kezdődni, és javasolt költségvetése 950 millió euró. Ezt szem előtt tartva a 
számvevők a következő ajánlásokat teszik az Európai Bizottságnak: 

• a következő vámügyi programot irányítsa kifejezetten a fejleszteni tervezett informatikai 
rendszerekre, és ehhez rendeljen pontos és mérhető célkitűzéseket; 

• javítsa az informatikai projektekkel kapcsolatos időbeli, költségvetési és tartalmi 
becsléseket; 

• mozdítsa elő a tagállamok közötti együttműködésen alapuló informatikai fejlesztést; 

• egyszerűsítse az irányítást a hatékonyabb és gyakoribb kommunikáció biztosításával; 

• időben és átlátható módon tájékoztasson a végrehajtásról és a kiadásokról. 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A vámunió azt jelenti, hogy nincsenek vámok a tagállamok közötti belső határokon, valamint azt, 
hogy közös vámokat állapítanak meg a harmadik országokból történő behozatalra. 

Fontos, hogy az Unióban az áruk hatékonyan áramolhassanak a vámunióba és onnan kifelé, 
illetve szabadon mozoghassanak az egységes piac területén belül. A legfrissebb rendelkezésre álló 
statisztikák szerint a behozatal és a kivitel egyesített értéke mintegy 3,7 billió eurót tett ki. Ez is 
mutatja, hogy milyen fontos szerepet játszik az Unió jólétében a kereskedelem és a vámunió. 
Emellett a behozatalt terhelő vámok az Unió bevételének fontos részét képezik. Ezek összege 
2017-ben 20,3 milliárd euró volt, ami az Unió teljes költségvetésének 15%-át tette ki. 

Az informatikai rendszerek uniós összetevőit a Vám 2020 program finanszírozza. Ezek az 
informatikai rendszerek támogatására szolgáló olyan eszközök (például hardver, szoftver, hálózati 
kapcsolatok) és szolgáltatások, amelyek közösek az Unióban és a tagállamokban. A kapcsolódó 
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nemzeti összetevőket (nem uniós összetevők) a tagállamoknak kell kidolgoznia, és fizetnie a 
kapcsolódó költségeket. 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati 
szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások 
döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. Ajánlásaink kedvező fogadtatása arról 
tanúskodik, hogy munkánk az uniós polgárok javát szolgálja. 

„A vámügyi informatikai rendszerek sorozatos késedelmei: mi okozott problémát?” című, 
26/2018. sz. különjelentés angol nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 

 

 
 

 


