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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 28. maj 2019 

EU-revisorerne undersøger EU's 
handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision for at vurdere, hvor godt det er 
lykkedes for Europa-Kommissionen at håndhæve EU's handelsbeskyttelsespolitik. Revisorerne 
vil navnlig vurdere, om afgørelserne vedrørende de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 
er hensigtsmæssige, og om EU's indsats bidrager til en korrekt og effektiv gennemførelse. 

EU har gennem sin deltagelse i Verdenshandelsorganisationen forpligtet sig til et åbent og 
regelbaseret handelssystem. Praksis, der ikke er i overensstemmelse med internationale regler, 
f.eks. dumping (eksportsalg til priser, der ligger under hjemmemarkedspriserne) og subsidiering 
(uberettiget statsstøtte til eksportvarer) kan sanktioneres. Handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter giver Kommissionen mulighed for at reagere på en sådan illoyal 
konkurrence. 

Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. Orienteringer om kommende revisioner oplyser om 
igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer 
med interesse i de politikker eller programmer, der revideres. 

"Den åbne handel skaber muligheder for europæiske virksomheder. Men den kræver, at der er 
instrumenter på plads til at reagere på ulovlige praksis," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Det er Kommissionens ansvar at 
sikre effektiv beskyttelse af EU-producenter mod illoyal konkurrence." 

https://www.eca.europa.eu/
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Handelsbeskyttelsesforanstaltninger har som regel form af ekstra afgifter til at kompensere for 
de tab, EU's industri lider som følge af urimelige praksis. Mellem 2013 og 2017 blev der anvendt 
142 antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger. To tredjedele af dem vedrørte Kina. I de 
fleste tilfælde var foranstaltningerne rettet mod industrivarer (metalvarer og kemiske varer) 
snarere end forbrugsgoder, med cykler (både elcykler og almindelige cykler) som en væsentlig 
undtagelse.  

Den Europæiske Revisionsret vil vurdere, om det er lykkedes for Europa-Kommissionen at 
håndhæve EU's handelsbeskyttelsespolitik. Revisorerne vil navnlig undersøge, om Kommissionens 
Generaldirektorat for Handel: 

o sikrer en rettidig og effektiv proces for anvendelse af de handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter 

o træffer hensigtsmæssige afgørelser vedrørende de handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter 

o gør fuld brug af sine værktøjer til at sikre, at de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter 
er effektive 

o råder over de nødvendige ressourcer til at sikre, at de handelspolitiske 
beskyttelsesinstrumenter anvendes korrekt. 

 

 

Bemærkninger til redaktører  

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i 2020. 

 

 

 

 


	EU-revisorerne undersøger EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter

