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După o serie de întârzieri, noile sisteme informatice 
vamale nu vor fi disponibile până în 2020. Curtea de 
Conturi Europeană a examinat ce anume nu a funcționat. 
Așa cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, implementarea 
noilor sisteme informatice în domeniul vamal în UE a fost afectată de o serie de întârzieri. În 
pofida progreselor realizate, unele dintre sistemele principale nu vor deveni disponibile până la 
termenul din 2020 stabilit pentru implementarea lor. În opinia Curții, pentru următorul 
program va trebui să se țină seama de lecțiile învățate. 

Modernizarea uniunii vamale s-a aflat pe agenda UE încă din 2003 și implementarea sistemelor 
informatice esențiale în acest sens este un factor important. Potrivit Curții, 15 ani mai târziu, 
o parte dintre aceste sisteme nu sunt încă implementate.  

Comisia Europeană a instituit programul Vamă 2020 pentru a sprijini modernizarea uniunii 
vamale. Bugetul total al acestui program se ridică la 523 de milioane de euro pe o perioadă de 
șapte ani, cea mai mare parte din acesta fiind alocată pentru consolidarea capacității informatice. 
UE suportă costul achiziției, al dezvoltării, al instalării, al întreținerii și al funcționării zilnice 
a sistemelor la nivelul UE. Statele membre dezvoltă sistemele la nivel național și suportă costurile 
aferente. 

Curtea a evaluat dacă programul este în măsură să ducă la livrarea sistemelor informatice 
necesare pentru îmbunătățirea operațiunilor vamale în UE și dacă asigură implementarea în timp 
util a acestor sisteme. De asemenea, au fost examinate aspecte legate de mecanismele de 
proiectare, de monitorizare și de raportare. 

Curtea a constatat că unele dintre noile sisteme informatice nu vor fi pe deplin implementate în 
termenul-limită stabilit pentru 2020. Sistemele suferiseră o serie de întârzieri și termenele 
fuseseră amânate progresiv. Curtea avertizează că există un risc suplimentar ca termenele 
reprogramate să nu fie nici ele respectate, ci, în schimb, să fie prelungite chiar și după 2025. 

Principalii factori care stau la baza acestor întârzieri sunt: modificările aduse sferei proiectelor, 
care au dus la o complexitate sporită; insuficiența resurselor alocate de UE și de statele membre, 
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precum și procesul decizional îndelungat, o consecință a structurii de guvernanță 
multistratificate. 

„Digitalizarea și modernizarea procedurilor vamale sunt esențiale pentru UE”, a declarat 
doamna Eva Lindström, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de raport. „Ele ar 
trebui să ajute UE în funcționarea sa ca bloc comercial major, să consolideze activitatea și 
creșterea economică și să sporească siguranța și securitatea cetățenilor UE. Dar aceste lucruri nu 
se vor realiza dacă termenele stabilite pentru implementarea sistemelor informatice nu sunt 
respectate sau sunt prelungite în mod constant.” 

De asemenea, Curtea a constatat că întârzierile nu au fost raportate în mod corespunzător de 
către Comisie. Obiectivele și mecanismele de raportare ale programului nu erau adecvate 
scopului de monitorizare a implementării sistemelor informatice, iar raportarea nu era suficient 
de transparentă. Abordarea inițială era în cea mai mare parte descentralizată și axată pe 
reducerea riscului de nelivrare a proiectelor, însă cu prețul unei eficiențe scăzute. 

În prezent, la nivelul UE, au loc discuții cu privire la următorul program vamal pe șapte ani, care 
este prevăzut să demareze în 2021 și pentru care bugetul propus este de 950 de milioane de 
euro. Ținând seama de acest aspect, Curtea de Conturi Europeană recomandă Comisiei 
Europene: 

• să direcționeze programul vamal următor în mod explicit către implementarea sistemelor 
informatice, cu obiective precise și măsurabile;  

• să îmbunătățească estimările privind calendarul, resursele și sfera fiecărui proiect 
informatic; 

• să faciliteze o dezvoltare informatică bazată pe cooperare atât cu statele membre, cât și 
între acestea; 

• să optimizeze guvernanța prin asigurarea unei comunicări mai eficiente și mai rapide;  

• să raporteze în timp util și într-un mod transparent cu privire la implementare și la 
cheltuieli. 

 

Note către editori 

Esența uniunii vamale constă în eliminarea taxelor vamale la frontierele interne între statele 
membre și în stabilirea unor taxe vamale comune pentru importurile din țările terțe. 

UE depinde de fluxul eficient al mărfurilor înspre și dinspre uniunea vamală, precum și de libera 
circulație a mărfurilor pe teritoriul pieței unice. Conform celor mai recente statistici disponibile, 
valoarea combinată a importurilor și a exporturilor se ridica la aproximativ 3,7 mii de miliarde de 
euro. Acest fapt este o dovadă a importanței pe care o au comerțul și uniunea vamală pentru 
prosperitatea UE. În plus, taxele vamale pentru importuri constituie o parte importantă din 
veniturile UE. În 2017, ele s-au ridicat la 20,3 miliarde de euro, reprezentând 15 % din bugetul 
total al UE. 
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Programul Vamă 2020 finanțează componentele care aparțin Uniunii din cadrul sistemelor 
informatice. Aceste componente înseamnă bunurile (precum elementele de hardware și de 
software și conexiunile de rețea) și serviciile necesare pentru susținerea sistemelor informatice 
care sunt comune Uniunii și statelor membre. Statele membre trebuie să dezvolte componentele 
naționale care le corespund în cadrul acestor sisteme (componentele care nu aparțin Uniunii) și 
să suporte costurile aferente. 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor 
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice 
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează 
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor 
subliniază beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 

Raportul special nr. 26/2018, intitulat „O serie de întârzieri înregistrate în implementarea 
sistemelor informatice vamale: ce anume nu a funcționat?”, este disponibil în 23 de limbi ale UE 
pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 

 

 

 


