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Съобщение за пресата 
Люксембург, 28 май 2019 г. 

Одиторите проверяват инструментите 
на ЕС за търговска защита 
Европейската сметна палата ще проведе одит, за да оцени доколко успешни са 
действията на Европейската комисия за прилагане на политиката на ЕС за търговска 
защита. По-специално, одиторите ще разгледат дали решенията относно инструментите 
за търговска защита са целесъобразни и дали с действията си ЕС спомага за правилното 
и ефективно прилагане на политиката. 

Като участник в Световната търговска организация ЕС е поел ангажимент да съблюдава 
спазването на отворена, основана на правила търговска система. 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), може да бъдат санкционирани. Целта на 
инструментите на ЕС за търговска защита е да се реагира в случай на нелоялна 
конкуренция. 

Сметната палата публикува днес документ за представяне на одит, който ще разгледа 
инструментите на ЕС за търговска защита. Документите за представяне на одит разкриват 
информация относно одитна задача, която е в процес на извършване. Те имат за цел да 
бъдат източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана 
политика или програми. 

„Отворената търговия създава нови възможности за европейските компании. 
Необходимо е обаче да разполагаме с добре работещи инструменти, с които да 
реагираме на незаконните практики,“ заяви Илдико Гал-Пелц — членът на ЕСП, 
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отговарящ за одита. Европейската комисия е длъжна да предоставя на производителите 
в ЕС ефективна защита срещу нелоялната конкуренция.“ 

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. През периода 2013—2017 г. в ЕС са приложени 142 антидъмпингови 
и антисубсидийни мерки. Две трети от тях са насочени към Китай. В по-голямата част от 
случаите тези мерки се отнасят по-скоро до промишлени стоки (от областта на 
металургичната и химическата промишленост), отколкото до потребителски, с изключение 
на велосипедите (както електрическите, така и стандартните).  

Европейската сметна палата ще оцени доколко успешно Европейската комисия успешно 
провежда политиката на ЕС за търговска защита. По-специално одиторите ще разгледат дали 
Генерална дирекция „Търговия“ на Комисията: 

o прилага необходимата ефикасна процедура при използването на инструменти за 
търговска защита; 

o взема правилни решения по отношение на инструментите за търговска защита; 

o използва инструментите в пълния им потенциал, за да осигури ефективността им; 

o има необходимия капацитет да гарантира, че инструментите за търговска защита се 
използват целесъобразно. 

 

 

Бележки към редакторите  

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през 2020 г. 
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