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Pēc vairākiem kavējumiem jaunas muitas IT sistēmas 
nebūs pieejamas līdz 2020. gadam. ES revidenti pārbauda 
iemeslus 
Jauno muitas IT sistēmu īstenošana ES vairākkārt aizkavējās, atzīts Eiropas Revīzijas palātas 
jaunajā ziņojumā. Kaut arī ir panākta virzība uz priekšu, vairākas būtiskākās sistēmas noteiktajā 
termiņā 2020. gadā nebūs pieejamas. Nākamajā programmā būs jāizmanto gūtās atziņas, 
secina revidenti. 

Muitas savienības modernizācija ir bijusi ES darba kārtībā kopš 2003. gada, un galveno IT sistēmu 
ieviešana ir svarīgs faktors. Revidenti atzīst, ka 15 gadus vēlāk dažas no šīm sistēmām vēl 
joprojām nav ieviestas.  

Eiropas Komisija izveidoja programmu “Muita 2020” ar mērķi atbalstīt muitas savienības 
modernizāciju. Kopējais budžets septiņu gadu laikposmam ir 523 miljoni EUR, tā lielākā daļa ir 
atvēlēta IT spēju veidošanai. Sistēmu iegādes, izstrādes, uzstādīšanas, uzturēšanas un ikdienas 
darbības izmaksas ES līmenī sedz Eiropas Savienība. Dalībvalstis izstrādā sistēmas valstu līmenī un 
sedz attiecīgās izmaksas. 

Revidenti vērtēja, vai programma nodrošinās IT sistēmas, kas vajadzīgas muitas darbību 
uzlabošanai ES, un vai tā nodrošina šo sistēmu savlaicīgu īstenošanu. Revidenti pārbaudīja arī 
izstrādes, uzraudzības un ziņošanas kārtību. 

Viņi konstatēja, ka vairākas jaunas IT sistēmas nebūs pilnībā ieviestas līdz 2020. gada termiņam. 
Sistēmu ieviešana vairākkārt kavējās, un termiņi ir pakāpeniski pagarināti. Pastāv risks, ka arī 
pārskatītie termiņi netiks ievēroti, bet gan pagarināti pat pēc 2025. gada, brīdina revidenti. 

Kavēšanos galvenokārt izraisīja: izmaiņas projektu tvērumā, kas tos padarīja sarežģītākus, 
nepietiekami resursi, ko atvēlēja ES un dalībvalstis, un ilgstošs lēmumu pieņemšanas process, ko 
nosaka vairāklīmeņu pārvaldības struktūra. 

“Muitas procesu digitalizācija un modernizācija Eiropas Savienībai ir būtiski svarīga,” sacīja par šo 
ziņojumu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Eva Lindström. “Tas palīdzēs ES darboties kā 
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nozīmīgam tirdzniecības blokam, veicinās saimniecisko darbību un izaugsmi un uzlabos 
ES iedzīvotāju drošību un drošumu. Tomēr tas nenotiks, ja IT termiņi tiks pastāvīgi kavēti un 
pagarināti.” 

Revidenti arī atzīmē, ka Eiropas Komisija pienācīgi neziņoja par kavējumiem. Programmas mērķi 
un ziņošanas kārtība nebija piemēroti īstenošanas uzraudzībai, bet ziņošana nebija pietiekami 
pārredzama. Sākotnējā izstāde bija galvenokārt decentralizēta, un tās mērķis bija mazināt 
nenodošanas risku; taču trūkums bija zemāka efektivitāte. 

Pašlaik ES apspriež nākamo septiņu gadu muitas programmu, kuru jāsāk īstenot 2021. gadā un 
kuras ierosinātais budžets ir 950 miljoni EUR. Ņemot to vērā, revidenti iesaka Eiropas Komisijai 

• nākamās muitas programmas izstrādi skaidri pielāgot IT sistēmu īstenošanai, nosakot 
precīzus un izmērāmus mērķus;  

• uzlabot katra IT projekta termiņu, resursu un tvēruma aplēses; 

• veicināt dalībvalstu sadarbību IT izstrādē; 

• racionalizēt pārvaldību, nodrošinot efektīvāku un ātrāku saziņu;  

• savlaicīgi un pārredzami ziņot par īstenošanu un tēriņiem. 

 

Piezīmes izdevējiem 

Muitas savienība nozīmē to, ka uz dalībvalstu iekšējām robežām netiek piemēroti muitas nodokļi 
un ka tiek noteikts kopējs ievedmuitas nodoklis importam no trešām valstīm. 

ES ir atkarīga no efektīvas preču ienākošās un izejošās plūsmas muitas savienībā, kā arī no brīvas 
preču aprites vienotā tirgus teritorijā. Saskaņā ar jaunāko pieejamo statistiku importa un eksporta 
kopējā vērtība bija aptuveni 3,7 triljoni EUR. Tas uzskatāmi parāda tirdzniecības un muitas 
savienības nozīmi ES labklājības veicināšanā. Turklāt ievedmuitas nodokļi veido nozīmīgu 
ES ieņēmumu daļu. 2017. gadā to summa sasniedza 20,3 miljardus EUR, kas ir 15 % no ES kopējā 
budžeta. 

No programmas “Muita 2020” finansē IT sistēmu ES komponentus. Tie ir aktīvi (piemēram, 
sistēmu tehniskais nodrošinājums, programmnodrošinājums un tīkla savienojumi) un 
pakalpojumi, kas nepieciešami IT sistēmu atbalstam un kas ir kopīgi ES un dalībvalstīm. 
Dalībvalstīm jāizveido saistītie valstu komponenti (ārpussavienības komponenti) un jāsedz 
attiecīgās izmaksas. 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 
Augstais ieteikumu īstenošanas līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 26/2018 “Kāpēc vairākkārt kavējās muitas IT sistēmu ieviešana” ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) angļu valodā. 


