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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. gegužės 28 d. 

Auditoriai tikrina ES prekybos apsaugos 
priemones 
Europos Audito Rūmai atlieka auditą, siekdami įvertinti, kokiu mastu Europos Komisija 
sėkmingai užtikrino ES prekybos apsaugos politiką. Konkrečiai, auditoriai nagrinės, ar su 
prekybos apsaugos priemonėmis susiję sprendimai yra tinkami ir ar ES veiksmai padeda 
pasiekti tinkamą ir efektyvų įgyvendinimą. 

Dalyvaudama Pasaulio prekybos organizacijoje, ES yra įsipareigojusi išlaikyti atvirą ir taisyklėmis 
pagrįstą prekybos sistemą. Tarptautinių taisyklių neatitinkanti praktika, kaip antai dempingas 
(eksportuotos prekės parduodamos mažesne kaina nei šalies viduje) ir subsidijavimas (nepagrįsta 
valstybės pagalba eksportuojamoms prekėms), gali būti sankcionuojama. Prekybos apsaugos 
priemonės leidžia Europos Komisijai reaguoti į tokią nesąžiningą konkurenciją. 

Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl ES prekybos apsaugos priemonių 
(PAP). Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. 
Šios apžvalgos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba 
audituojamomis programomis. 

„Atvira prekyba teikia naujų galimybių Europos bendrovėms. Tačiau ji taip pat reikalauja įdiegti 
priemones, kuriomis reaguojama į neteisėtą praktiką,– teigė už auditą atsakinga Europos Audito 
Rūmų narė Ildikó Gáll-Pelcz. – Visų pirma tai yra Europos Komisijos atsakomybė – veiksmingai 
ginti ES gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos.“ 

Dažniausiai pasitaikanti prekybos apsaugos priemonių forma yra papildomi muito mokesčiai, 
kuriais kompensuojami dėl nesąžiningos praktikos ES pramonės sektoriaus patirti nuostoliai. 
2013–2017 m. Europos Sąjungoje buvo taikytos 142 kovos su dempingu ar subsidijomis 
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priemonės. Apie du trečdalius jų buvo susijusios su Kinija. Dauguma atvejų šios priemonės buvo 
skirtos pramonės (metalo ir chemijos), o ne vartojimo produktams, su viena svarbia išimtimi – 
dviračiais (elektriniais ir standartiniais).  

Audito metu bus įvertinta, ar Europos Komisija sėkmingai užtikrino ES prekybos apsaugos politiką. 
Konkrečiai, auditoriai nagrinės, ar Komisijos prekybos generalinis direktoratas: 

o užtikrina tinkamą ir efektyvų procesą taikant PAP; 

o priima tinkamus sprendimus, susijusius su PAP; 

o pasinaudoja visais savo turimais įrankiais, kad būtų užtikrintas PAP veiksmingumas; 

o turi pakankamas priemones, kad būtų galima tinkamai taikyti PAP. 

 

 

Pastaba leidėjams  

Audito ataskaitą tikimasi paskelbti 2020 m. 
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