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Program Clo podporuje propojení celních orgánů po celé Evropě, a to elektronicky i při práci v terénu. Posiluje integritu jednotného trhu umožňujícího volný pohyb zboží a chrání finanční a hospodářské zájmy Evropské unie a jejích
členských států. Díky zaplacenému clu putuje do rozpočtu EU více než 20 miliard EUR (15 % rozpočtu).

950 MILIONŮ EUR NA PROPOJENÍ CELNÍCH ORGÁNŮ EU A
KVALITNĚJŠÍ SLUŽBY PRO OBČANY I PODNIKY
Méně než 0,1 % celkového objemu prostředků na období 2021–2027

Na dosavadní úsilí o zlepšení celní spolupráce v EU navážeme takto:

ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE
NA MÍSTĚ

MODERNÍ A INOVATIVNÍ CELNÍ UNIE
USNADŇUJÍCÍ OBCHOD

Zvýšením kapacity celních správ se
vypořádat s rostoucím objemem
obchodu a měnícími se hospodářskými
a obchodními modely (elektronický
obchod, technologie blockchain atd.).
•

V současné době existuje více
než 40 evropských informačních
systémů, které slouží podnikům
a celním správám členských
států (2 140 celních úřadů).

•

Zavádí se nová generace
systémů řízení rizik.

•

Má-li obchod růst, je třeba
zajistit rychlé proclení zboží, ale
zároveň zachovat vhodné kontroly. V roce 2017 odbavily celní
orgány v EU 331 milionů celních
prohlášení za sekundu.

Větší podpora celním orgánům
prostřednictvím intenzivnější
spolupráce a odborné přípravy.
•

•

•

Zavedení celoevropských pracovních skupin odborníků (např.
pozemní hranice, laboratoře).
Kurzy odborné přípravy zaměřené na modernizaci celní unie:
od roku 2014 se již proškolilo
828 000 celních úředníků.

OCHRANA EU A
JEJÍCH OBČANŮ.

Lepší řízení rizik s cílem chránit
finanční zájmy EU a reagovat na
bezpečnostní hrozby a přeshraniční trestnou činnost.
•

Výběr cla (20,3 miliardy EUR v
roce 2017) přispívá do rozpočtu EU (v roce 2017 to bylo
15,8 % z rozpočtu EU).

•

Intenzivnější výměna informací
a údajů mezi vnitrostátními
celními správami s cílem lépe
odhalovat toky nelegálního
zboží a předcházet jim.

•

Cílenější kontroly. V roce 2017
bylo v EU zadrženo více než
2,7 milionů kusů střeliva a
188 000 kusů výbušnin.

Dále rozvíjet společné normy
způsobilosti pro celní úředníky.

