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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 28. toukokuuta 2019 

Tarkastajat tutkivat EU:n toteuttamia 
kaupan suojatoimia 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jossa selvitetään, kuinka 
onnistuneesti Euroopan komissio on toteuttanut EU:n kaupan suojakeinoja koskevaa 
politiikkaa. Tarkastajat tutkivat erityisesti, ovatko kaupan suojatoimiin liittyvät päätökset 
tarkoituksenmukaisia ja edistääkö EU:n toiminta niiden asianmukaista ja tehokasta 
soveltamista. 

EU osallistuu Maailman kauppajärjestön toimintaan ja on sitä kautta sitoutunut avoimeen ja 
sääntöperusteiseen kaupankäyntijärjestelmään. Käytäntöihin, jotka eivät vastaa kansainvälisiä 
sääntöjä, kuten polkumyynti (kotimarkkinahintoja alhaisemmat vientihinnat) ja tietyt tuet 
(perusteeton valtiontuki vientituotteille), voidaan kohdistaa sanktioita. Kaupan suojatoimien 
avulla Euroopan komissio voi reagoida tällaiseen epäreiluun kilpailuun. 

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet EU:n toteuttamia kaupan suojatoimia koskevan tarkastuksen 
ennakkoesittelyn. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta 
tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista 
toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille. 

“Avoin kaupankäynti luo tilaisuuksia eurooppalaisille yrityksille. EU:lla on kuitenkin oltava 
käytössään myös välineitä, joiden avulla vastata laittomiin käytäntöihin,” toteaa tarkastuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. “Euroopan komissiolla 
on velvollisuus suojata EU:n tuottajia epäreilulta kilpailulta vaikuttavalla tavalla.” 

Kaupan suojaaminen tapahtuu yleensä lisätullein, joiden avulla korvataan EU:n teollisuuden 
epäreilujen käytäntöjen seurauksena kärsimiä tappioita. Vuosina 2013–2017 EU:ssa toteutettiin 
142 polkumyynnin tai tukien vastaista toimenpidettä. Tapauksista kaksi kolmasosaa koski Kiinaa. 

https://www.eca.europa.eu/
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Useimmissa tapauksissa toimenpiteet kohdistuivat teollisuustuotteisiin (metalli- ja 
kemianteollisuus), eivät niinkään kulutustavaroihin. Poikkeuksen tosin muodostivat pyörät (sekä 
sähköpyörät että tavalliset polkupyörät).  

Tarkastuksessa selvitetään, onko Euroopan komissio onnistunut EU:n kaupan suojakeinoja 
koskevan politiikan toteuttamisessa. Tarkastajat tutkivat erityisesti, onko komission 
kauppapolitiikan pääosasto 

o varmistanut kaupan suojatoimien asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisprosessin 

o tehnyt kaupan suojatoimien osalta tarkoituksenmukaisia päätöksiä 

o hyödyntänyt täysimääräisesti välineitä, joiden avulla se pyrkii varmistamaan kaupan 
suojatoimien vaikuttavuuden 

o pystynyt riittävin välinein varmistamaan, että kaupan suojatoimia sovelletaan 
asianmukaisesti. 

 

 

Toimittajille tiedoksi  

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuonna 2020. 
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