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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 28. maijā 

Revidenti pārbauda ES tirdzniecības 
aizsardzības instrumentus 
Eiropas Revīzijas palāta veic revīziju, lai novērtētu, cik sekmīgi Eiropas Komisija ir nodrošinājusi 
ES tirdzniecības aizsardzības politikas īstenošanu. It īpaši revidenti pārbaudīs, vai lēmumi, kas 
attiecas uz tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, ir pienācīgi un vai ES rīcība veicina pareizu 
un efektīvu īstenošanu. 

Līdz ar dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijā Eiropas Savienība ir apņēmusies īstenot atvērtu 
un uz noteikumiem balstītu tirdzniecības sistēmu. Prakse, kas neatbilst starptautiskajiem 
noteikumiem, piemēram, dempings (pārdošana eksportā zem cenām iekšzemes tirgū) un 
subsidēšana (nepamatots valsts atbalsts eksporta produktiem), var tikt sodīta. Tirdzniecības 
aizsardzības instrumenti ļauj Eiropas Komisijai reaģēt uz šādu negodīgu konkurenci. 

Revidenti šodien ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par ES tirdzniecības aizsardzības 
instrumentiem. Šajā dokumentā ir sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti 
pašlaik strādā. Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par 
revidējamo politikas virzienu vai programmām. 

“Atvērtā tirdzniecība rada iespējas Eiropas uzņēmumiem. Taču ir nepieciešami instrumenti, ar 
kuriem vērsties pret nelikumīgu praksi,” teica par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas 
locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Eiropas Komisijas pienākums ir efektīvi aizsargāt ES ražotājus pret 
negodīgu konkurenci.” 

Tirdzniecības aizsardzības pasākumi parasti tiek īstenoti kā papildu nodokļi, ar kuriem kompensē 
zaudējumus, ko ES rūpniecībai rada negodīga prakse. Laikā no 2013. līdz 2017. gadam Eiropas 
Savienībā tika piemēroti 142 antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumi. Divas trešdaļas no 
tiem attiecās uz Ķīnu. Vairākumā gadījumu šie pasākumi bija vērsti pret rūpniecības (metāla un 
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ķīmiskās) produktiem, nevis pret patēriņa precēm; izņēmums bija velosipēdi (gan elektriskie, gan 
parastie).  

Revīzijā tiks vērtēts, vai Eiropas Komisija ir sekmīgi nodrošinājusi ES tirdzniecības aizsardzības 
politikas īstenošanu. Revidenti īpaši pārbaudīs, vai Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts 

o nodrošina pienācīgu un efektīvu tirdzniecības aizsardzības instrumentu piemērošanas 
procesu; 

o pieņem pienācīgus lēmumus attiecībā uz tirdzniecības aizsardzības instrumentiem; 

o pilnībā izmanto Komisijas rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu efektivitāti; 

o ir pienācīgi aprīkots, lai nodrošinātu tirdzniecības aizsardzības instrumentu pareizu 
piemērošanu. 

 

 

Piezīme izdevējiem  

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gadā. 
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