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Program „Cła” wspiera wzajemne połączenia między służbami celnymi w całej Europie, zarówno w formie elektronicznej, jak i w terenie. Wzmacnia integralność jednolitego rynku, na którym możliwy jest swobodny przepływ
towarów, i chroni interesy finansowe i gospodarcze Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Należności celne
generują ponad 20 mld euro, co stanowi 15 % budżetu UE.

950 MLN EURO NA WZAJEMNE POŁĄCZENIA MIĘDZY
ORGANAMI CELNYMI W UE I LEPSZĄ OBSŁUGĘ
OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORSTW
Mniej niż 0,1 % całkowitej puli środków finansowych na lata 2021–2027

Oto jak będziemy kontynuować nasze prace na rzecz intensyfikacji współpracy celnej w UE:

NOWOCZESNA I INNOWACYJNA UNIA CELNA UŁATWIAJĄCA WYMIANĘ HANDLOWĄ

POPRAWA WSPÓŁPRACY
NA MIEJSCU

OCHRONA UNII I
JEJ OBYWATELI

Zwiększenie zdolności administracji
celnych do obsługi rosnącej wymiany
handlowej i reagowania na zmieniające się modele biznesowe i metody
pracy (handel elektroniczny, łańcuch
bloków itp.).
• Obecnie istnieje ponad
40 europejskich systemów
informatycznych, które służą
przedsiębiorstwom i krajowym
administracjom celnym (2140
urzędów celnych).
• Wprowadzamy systemy zarządzania ryzykiem nowej generacji.
• Wzrost wymiany handlowej jest
uzależniony od szybkiej odprawy towarów przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiednich
kontroli. W 2017 r. służby celne
w UE przyjęły 331 mln zgłoszeń
celnych, co daje 10 zgłoszeń na
sekundę.

Większe wsparcie dla organów
celnych dzięki intensyfikacji
współpracy i prowadzeniu szkoleń.
• Praca zespołów ekspertów na
terenie całej UE (np. na granicach lądowych, w laboratoriach).
• Kursy szkoleniowe w celu
modernizacji unii celnej: od
2014 r. przeszkolono 828 tys.
funkcjonariuszy celnych.
• Dalszy rozwój wspólnych
standardów kompetencji dla
funkcjonariuszy celnych.

Lepsze zarządzanie ryzykiem
w celu ochrony interesów finansowych UE oraz reagowania na
zagrożenia dla bezpieczeństwa i
przestępczość transgraniczną.
• Wkład do budżetu UE poprzez
pobieranie należności celnych
(20,3 mld euro w 2017 r. –
15,8% budżetu UE).
• Zwiększenie wymiany informacji i danych między krajowymi
administracjami celnymi w
celu lepszego wykrywania nielegalnego przepływu towarów
i zapobiegania temu zjawisku.
• Sprawienie, by kontrole celne
stały się jeszcze bardziej ukierunkowane na konkretny cel.
W 2017 r. skonfiskowano w UE
ponad 2,7 mln sztuk amunicji i
188 tys. sztuk
materiałów wybuchowych.

