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Съобщение за пресата
Люксембург, 23 юли 2020 г.

Системата, защитаваща бизнеса в ЕС от
нелоялна
търговска
конкуренция,
функционира добре, посочват одиторите
Европейският съюз е силно ангажиран със свободната търговия. Ако европейският
промишлен сектор обаче бъде засегнат от нелоялни практики на държави извън ЕС, като
например дъмпингов и субсидиран внос, ЕС може да реагира, като използва инструменти
за търговска защита (ИТЗ). Европейската сметна палата разглежда тази област за пръв път.
Тя заключава, че Комисията е успяла да наложи изпълнението на политиката за търговска
защита, но съществуват възможности за подобряване на ефективността на тази политика,
особено предвид растящото напрежение в търговските политики в световен план.
Като член на Световната търговска организация (СТО) и по силата на своите ценности, ЕС е
поел ангажимент да съблюдава спазването на отворена, основана на правила търговска
система. Европейската комисия може да използва инструментите за търговска защита, за да
се противопоставя на практики, които не са в съответствие с международните правила, като
например дъмпинг (продажби за износ под цените на вътрешния пазар) и субсидиране
(необоснована държавна подкрепа за продукти, изнасяни на чужди пазари).
„Отворената търговия създава нови възможности за европейските компании, ако
условията са равнопоставени. При нашия одит установихме, че Комисията е успяла да
защити интересите на производителите в ЕС срещу нелоялна конкуренция“, заяви Илдико
Гал-Пелц, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. „Смятаме, че
европейският бизнес следва да бъде информиран по-добре за тези възможни действия
срещу нелоялните практики. Освен това са възможни някои подобрения в мониторинга
и приоритизирането на дейностите, за да бъдат посрещнати бъдещите
предизвикателства на международната търговия.“
Мерките за търговска защита обикновено са под формата на допълнителни мита, с които да
се компенсират загубите, претърпени от производителите от ЕС в резултат на нелоялни
търговски практики. Търговската политика е от изключителната компетентност на ЕС, което
означава, че Европейската комисия носи отговорността за извършване на разследвания
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и налагане на мита от името на държавите членки. ЕСП установи, че Комисията използва
активно инструментите на нейно разположение, като провежда добре своите разследвания
и надлежно обосновава налагането на мерки. В по-голямата част от случаите тези мерки се
отнасят по-скоро до промишлени стоки, отколкото до потребителски, с изключение на
велосипедите (както електрическите, така и стандартните). Одиторите отбелязаха ясно
положително въздействие в сектора на електрическите велосипеди — без наложените мерки
производството в Европа вероятно е щяло да бъде прекратено. Освен това ИТЗ са важен
източник на подкрепа за стоманената промишленост, и в по-малка степен за производството
на соларни панели. Секторът на соларната енергия обаче се влияе много силно от
политическите решения, свързани с околната среда и изменението на климата.
Одиторите препоръчват Комисията да предприеме действия за повишаване на
осведомеността относно инструментите за търговска защита, тъй като понастоящем те се
използват само в няколко промишлени сектора. Сектори като производството на стомана
и химикали са добре запознати с ИТЗ, но други, особено малките и средните предприятия
(МСП), са много по-малко информирани и поради това може да не потърсят мерки за защита,
ако се сблъскат с нарушения на търговията. Освен това одиторите препоръчват на Комисията,
в качеството си на представител на ЕС в международната търговия, да подобри извършвания
мониторинг на общата ефективност на политиката и да приоритизира по-добре някои
действия (например в контекста на форума на СТО).

Бележки към редакторите
Тъй като търговската защита е въпрос от световна величина, тя се регулира на световно ниво.
Споразуменията на СТО определят правната и институционалната рамка за инструментите за
търговска защита, като установяват кога и как те могат да бъдат прилагани, както и правилата,
които трябва да се спазват при разследвания. Законодателството на ЕС следва да отразява
изцяло правилата на СТО, но в някои случаи могат да бъдат въведени допълнителни
изисквания преди приемането на мерки, какъвто е случаят с проверката за интерес на Съюза.
Най-важните законови актове на ЕС за инструментите за търговска защита са „основният
антидъмпингов регламент“ и „основният антисубсидиен регламент“ от 2016 г., с важни
скорошни изменения от 2017 г. и 2018 г.
През 2019 г. Комисията е предприела 11 нови антидъмпингови и 5 нови антисубсидийни
разследвания. Разследванията засягат 6 различни държави, като най-голям брой са
предприети срещу Китай (4). В края на 2019 г. са в сила 109 антидъмпингови или
антисубсидийни мерки.
Одитът обхвана действията на Комисията в периода 2016—2019 г. Той не разгледа
ефективността на работата на националните митнически органи, които единствени носят
отговорност за събирането на митата, наложени вследствие на разследвания за ИТЗ. ЕСП вече
е разглеждала подобни теми в Специален доклад № 19/2017 „Процедури за внос —
неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно
върху финансовите интереси на ЕС“ и Специален доклад № 2/2014 „Добре ли се управляват
преференциалните търговски режими?“
Специален доклад № 17/2020 „Инструменти за търговска защита — системата за
защита на бизнеса в ЕС от дъмпингов и субсидиран внос функционира добре“е публикуван
на уебсайта на ЕСП на 23 официални езика на ЕС.
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Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на пандемията
от COVID-19.
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