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ET 

Pressiteade 
Luxembourg, 28. mai 2019 

Audiitorid uurivad kaubanduse 
kaitsemeetmeid 
Euroopa Kontrollikoda viib läbi auditi, et hinnata, kui edukas on olnud Euroopa Komisjon ELi 
kaubanduse kaitsepoliitika jõustamisel. Eelkõige uurivad audiitorid, kas kaubanduse 
kaitsemeetmeid käsitlevad otsused on asjakohased ning kas ELi tegevus soodustab nende 
nõuetekohast ja tõhusat rakendamist. 

Oma osalemise kaudu Maailma Kaubandusorganisatsioonis on EL pühendunud avatud ja 
reeglitepõhisele kaubandussüsteemile. Sellise tegevuse eest, mis ei ole kooskõlas rahvusvaheliste 
eeskirjadega, näiteks dumping (eksport alla siseturu hindade) ja subsideerimine 
(eksporttoodetele põhjendamatu riigiabi andmine), võidakse karistada. Kaubanduse 
kaitsemeetmed võimaldavad Euroopa Komisjonil reageerida sellisele ebaausale konkurentsile. 

Audiitorid avaldasid täna ELi kaubanduse kaitsemeetmeid käsitleva audititutvustuse. 
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet 
auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

„Avatud kaubandus loob Euroopa ettevõtetele võimalusi. Kuid sellel peavad olema ka vahendid, 
et reageerida ebaseaduslikele tavadele,” ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige 
Ildikó Gáll-Pelcz. „Euroopa Komisjoni kohustus on kaitsta tõhusalt ELi tootjaid ebaausa 
konkurentsi eest.“ 

Kaubanduse kaitsemeetmed on tavaliselt täiendavad tollimaksud, et hüvitada ELi tööstusele 
ebaausate tavade tõttu tekkinud kahju. Aastatel 2013–2017 kohaldati ELis 142 dumpinguvastast 
või tasakaalustusmeedet. Kaks kolmandikku neist olid seotud Hiinaga. Enamikul juhtudel olid 
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need meetmed suunatud pigem tööstuslikele (metall – ja keemilistele) kui tarbekaupadele, 
kusjuures jalgrattad (nii elektrilised kui ka tavalised) on märkimisväärne erand.  

Auditis hinnatakse, kas Euroopa Komisjon on olnud edukas ELi kaubandust kaitsva poliitika 
jõustamisel. Eelkõige uurivad audiitorid, kas komisjoni kaubanduse peadirektoraat 

o tagab nõuetekohase ja tõhusa menetluse kaubanduse kaitsemeetmete kohaldamiseks; 

o teeb asjakohaseid otsuseid seoses kaubanduse kaitsemeetmetega; 

o kasutab kõiki oma vahendeid kaubanduse kaitsemeetmete tõhususe tagamiseks; 

o on asjakohaselt varustatud, et tagada kaubanduse kaitsemeetmete nõuetele vastav 
kohaldamine. 

 

 

Toimetajatele  

Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aastal. 
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