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Zaradi vrste zamud novi carinski sistemi IT do leta 2020 ne
bodo na voljo. Revizorji EU so preučili, kakšni so bili problemi.
Pri izvajanju novih carinskih sistemov IT v EU je prišlo do številnih zamud poudarja Evropsko
računsko sodišče v svojem poročilu. Kljub doseženemu napredku nekateri ključni sistemi ne bodo na
voljo do roka, ki se izteče leta 2020. Po mnenju revizorjev bo pri sprejemanju prihodnjega programa
treba upoštevati pridobljene izkušnje.
Posodobitev carinske unije je že od leta 2003 na dnevnem redu EU, vzpostavitev ključnih sistemov IT pa
je pomemben dejavnik. Revizorji menijo, da 15 let kasneje nekateri od teh sistemov še vedno niso
vzpostavljeni.
Evropska komisija je vzpostavila program Carina 2020 za podporo posodobitvi carinske unije. Skupni
proračun znaša 523 milijonov EUR za obdobje sedmih let, večina sredstev pa je namenjena krepitvi
zmogljivosti na področju IT. EU krije stroške pridobitve, razvoja, namestitve, vzdrževanja in
vsakodnevnega delovanja sistemov na ravni EU. Države članice razvijajo sisteme na nacionalni ravni in
krijejo s tem povezane stroške.
Revizorji so ocenili, ali je verjetno, da bodo v okviru programa vzpostavljeni sistemi IT, ki so potrebni za
izboljšanje carinskih postopkov v EU, in ali je s programom zagotovljeno, da bodo vzpostavljeni
pravočasno. Pregledali so tudi zasnovo programa ter njegove ureditve spremljanja in poročanja.
Ugotovili so, da številni novi sistemi IT ne bodo v celoti vzpostavljeni do roka, ki se izteče leta 2020. Pri
sistemih je prišlo do številnih zamud, roki pa so se postopoma prestavljali. Revizorji svarijo, da tudi
spremenjeni roki ne bodo izpolnjeni, temveč celo prestavljeni v obdobje po letu 2025.
Glavni dejavniki za zamude so spreminjajoči se obseg projektov, ki povečuje njihovo zapletenost,
nezadostna proračunska sredstva, ki so jih projektom dodelile EU in države članice, ter dolgotrajen
proces odločanja, ki je posledica večplastne strukture upravljanja.
„Digitalizacija in modernizacija carinskih procesov sta ključnega pomena za EU,“ je dejala članica
Evropskega računskega sodišča Eva Lindström, pristojna za poročilo. „Prispevati morata k temu, da EU
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deluje kot velik trgovinski blok, krepiti gospodarske dejavnosti in rast ter povečati varnost in zaščito
državljanov EU. Vendar se to ne bo zgodilo, če se bodo roki za IT nenehno zamujali in podaljševali.“
Revizorji so ugotovili tudi, da Evropska komisija ni ustrezno poročala o zamudah. Cilji programa in
ureditve poročanja o njem niso bili primerni za spremljanje izvajanja, poročanje pa ni bilo dovolj
pregledno. Začetni razvoj je bil večinoma decentraliziran in usmerjen v zmanjšanje tveganja neuspeha,
vendar na račun zmanjšanja učinkovitosti.
EU sedaj razpravlja o naslednjem sedemletnem programu Carina, ki naj bi se začel leta 2021 s
predlaganim proračunom v višini 950 milijonov EUR. Revizorji zato priporočajo, naj Evropska komisija:
•

naslednji program Carina izrecno prilagodi izvajanju IT z natančnimi in merljivimi cilji;

•

bolje oceni čas, sredstva in področje uporabe za vsak projekt IT;

•

olajša skupna prizadevanja za razvoj IT z in med državami članicami;

•

racionalizira upravljanje z zagotovitvijo učinkovitejšega in hitrejšega komuniciranja;

•

pravočasno in pregledno poroča o izvajanju in porabi.

Pojasnila za urednike
Carinska unija pomeni, da na notranjih mejah med državami članicami ni carin in da so določene skupne
carine za uvoz iz tretjih držav.
EU mora imeti učinkovit pretok blaga v carinsko unijo in iz nje ter tudi znotraj območja enotnega trga. Po
zadnjih razpoložljivih statističnih podatkih skupni uvoz in izvoz predstavljata približno 3,7 bilijona EUR. Iz
tega je razvidno, kako pomembni sta trgovina in carinska unija za blaginjo EU. Poleg tega so carinske
dajatve na uvoz pomemben del prihodkov EU. V letu 2017 so znašale 20,3 milijarde EUR, kar je 15 %
skupnega proračuna EU.
Program Carina 2020 financira komponente EU v okviru sistemov IT. To so sredstva (kot so strojna
oprema, programska oprema in omrežne povezave) in storitve za podporo sistemov IT, ki so skupni EU in
državam članicam. Te bi morale razviti ustrezne nacionalne komponente (komponente, ki niso
komponente EU) in kriti s tem povezane stroške.
Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter
drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki
civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za
državljane EU.
Posebno poročilo št. 26/2018 – Vrsta zamud pri carinskih sistemih IT – kakšni so bili problemi? – je na
voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v angleščini.
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