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Program Colníctvo podporuje vzájomné prepojenie colných orgánov v celej Európe, elektronicky i v teréne. Program
posilňuje integritu jednotného trhu, na ktorom sa tovar môže voľne pohybovať, a chráni finančné a hospodárske
záujmy Únie a jej členských štátov. Na clách sa vyberie viac než 20 miliárd EUR alebo 15 % rozpočtu EÚ.

950 MILIÓNOV EUR NA PREPOJENIE COLNÝCH ORGÁNOV
EÚ A LEPŠIU SLUŽBU OBČANOM A PODNIKOM
Táto suma predstavuje menej než 0,1 % celkových finančných prostriedkov na roky 2021 – 2027.

V práci na zlepšení colnej spolupráce v EÚ budeme ďalej pokračovať takto:

LEPŠIA SPOLUPRÁCA
V TERÉNE

MODERNÁ A INOVATÍVNA COLNÁ
ÚNIA NA UĽAHČENIE OBCHODU

Zvýšenie kapacity colných správ s
cieľom reagovať na rastúci obchod a
meniace sa hospodárske a pracovné
modely (elektronický obchod, blockchain a pod.).
•

V súčasnosti existuje viac ako
40 európskych informačných
systémov, ktoré slúžia podnikom
a vnútroštátnym colným správam (2140 colným úradom).

•

Teraz zavádzame ďalšiu generáciu systémov riadenia rizík.

•

Rastúci obchod závisí od rýchleho colného vybavenia tovaru pri
súčasnom zachovaní náležitých
kontrol. Colné úrady EÚ v roku
2017 vybavili 331 miliónov colných vyhlásení, čo je 10 vyhlásení za sekundu.

Väčšia podpora pre colné orgány
vďaka posilnenej spolupráci a
odbornej príprave.
•

Zavádzanie tímov expertov,
ktoré budú pracovať v rámci
celej EÚ (napr. na pozemných
hraniciach alebo v
laboratóriách).

•

Kurzy odbornej prípravy zamerané na modernizáciu colnej
únie: od roku 2014 bolo vyškolených 828 000 colníkov.

•

Ďalší rozvoj spoločných noriem
spôsobilosti colných úradníkov.

OCHRANA EÚ A
JEJ OBČANOV

Lepšie riadenie rizík s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ a reagovať
na bezpečnostné hrozby a cezhraničnú trestnú činnosť.
•

Prispievať do rozpočtu EÚ výberom ciel (20,3 miliardy EUR
v roku 2017, čo predstavuje
15,8 % rozpočtu EÚ).

•

Zvýšiť výmenu informácií a
údajov medzi vnútroštátnymi
colnými správami s cieľom
zlepšiť odhaľovanie a prevenciu toku nezákonného tovaru.

•

Zabezpečiť, aby boli colné
kontroly ešte cielenejšie. V EÚ
bolo v roku 2017 zadržaných
viac ako 2,7 milióna kusov
munície a 188 000 kusov
výbušnín.

