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Carinski program podpira medsebojno povezanost carinskih organov v Evropi, tako elektronsko kot na terenu. Krepi
celovitost enotnega trga, na katerem lahko blago prosto kroži, ter ščiti finančne in gospodarske interese Unije in
njenih držav članic. Več kot 20 milijard evrov ali 15 % proračuna EU se zbere s carinskimi dajatvami.

950 MILIJONOV EVROV ZA MEDSEBOJNO POVEZANOST
CARINSKIH ORGANOV EU IN BOLJŠE SLUŽENJE
DRŽAVLJANOM IN PODJETJEM
Manj kot 0,1 % celotnega proračuna za obdobje 2021–2027

Za nadgradnjo našega dela za izboljšanje carinskega sodelovanja v EU si bomo v prihodnje še naprej
prizadevali na naslednje načine:

IZBOLJŠANJE SODELOVANJA
NA TERENU

SODOBNA IN INOVATIVNA CARINSKA
UNIJA, KI OLAJŠUJE TRGOVINO

Izboljšanje zmogljivosti carinskih
uprav za obravnavo rastoče trgovine
ter spreminjajočih se gospodarskih
in delovnih modelov (e-trgovanje,
blokovne verige itd.).
•

Trenutno obstaja več kot 40
evropskih informacijskih sistemov, ki služijo podjetjem in
nacionalnim carinskim upravam
(2 140 carinskim uradom)

•

Uvajamo naslednjo generacijo sistemov za obvladovanje
tveganj.

•

Rastoča trgovina je odvisna
od hitrega carinjenja blaga,
pri čemer se ohranijo ustrezne
kontrole. V letu 2017 so carinski
organi EU obravnavali 331 milijonov deklaracij ali 10 deklaracij
na sekundo.

Več podpore carinskim organom
zahvaljujoč izboljšanemu sodelovanju in usposabljanju.
•

•

•

Opravljanje dela strokovnih
ekip po vsej EU (npr. na kopenskih mejah, v laboratorijih).
Tečaji za usposabljanje za
posodobitev carinske unije:
828 000 carinskih uradnikov,
usposobljenih od leta 2014.

ZAŠČITA EU IN NJENIH
DRŽAVLJANOV

Boljše obvladovanje tveganj za
zaščito finančnih interesov EU ter
za odzivanje na varnostne grožnje
in čezmejni kriminal.
•

Prispevanje k proračunu EU s
pobiranjem carinskih dajatev
(20,3 milijarde evrov v letu
2017 – 15,8 % proračuna EU).

•

Povečanje izmenjave informacij in podatkov med nacionalnimi carinskimi upravami za
boljše odkrivanje in preprečevanje pretoka nezakonitega
blaga.

•

Še bolj ciljno usmerjene carinske kontrole. V EU je bilo v letu
2017 zaseženih 2,7 milijona
kosov streliva in
188 000 kosov eksplozivov.

Nadaljnji razvoj skupnih standardov znanj in spretnosti za
carinske uradnike.

