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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-28 ta’ Mejju 2019 

L-awdituri jispezzjonaw l-istrumenti tal-
UE għad-difiża tal-kummerċ 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu biex tivvaluta kemm il-Kummissjoni Ewropea 
rnexxielha tinforza l-politika tal-UE għad-difiża tal-kummerċ. B’mod partikolari, l-awdituri se 
jeżaminaw jekk id-deċiżjonijiet relatati mal-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ humiex adatti u 
jekk l-azzjoni tal-UE twassalx għal implimentazzjoni xierqa u effiċjenti. 

Permezz tal-parteċipazzjoni tagħha fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, l-UE impenjat lilha 
nfisha li jkollha sistema miftuħa ta’ negozjar ibbażata fuq ir-regoli. Prattiki li ma jikkonformawx 
mar-regoli internazzjonali, bħad-dumping (bejgħ ta’ esportazzjonijiet bi prezzijiet inqas mill-
prezzijiet domestiċi) u s-sussidjar (appoġġ mhux ġustifikat li jingħata mill-istat għal prodotti ta’ 
esportazzjoni), jistgħu jiġu sanzjonati. L-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ jippermettu li l-
Kummissjoni Ewropea tirreaġixxi għal dan it-tip ta’ kompetizzjoni inġusta. 

Illum, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar l-istrumenti għad-difiża tal-kummerċ 
(TDIs) tal-UE. Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun 
għaddej. Huma intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-
programmi li jkunu qed jiġu awditjati. 

“Il-kummerċ miftuħ joħloq opportunitajiet għall-kumpaniji Ewropej. Iżda jeħtieġ ukoll li jkollu 
stabbiliti ċerti strumenti biex ikun jista’ jsir rispons għal prattiki illegali”, qalet Ildikó Gáll-Pelcz, il-
Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “Il-Kummissjoni Ewropea 
hija responsabbli milli tipproteġi b’mod effettiv lill-produtturi tal-UE kontra l-kompetizzjoni 
inġusta.” 

Il-miżuri għad-difiża tal-kummerċ normalment jieħdu l-forma ta’ dazji addizzjonali li 
jikkumpensaw għat-telf li l-industrija tal-UE tkun ġarrbet b’riżultat ta’ prattiki inġusti. Bejn l-2013 
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u l-2017, ġew applikati 142 miżura kontra d-dumping u kontra s-sussidji, fl-UE. Żewġ terzi minn 
dawn il-miżuri kienu jirrigwardaw liċ-Ċina. Fil-biċċa l-kbira mill-każijiet, huma kienu mmirati lejn 
prodotti industrijali (tal-metall u sustanzi kimiċi) aktar milli lejn prodotti għall-konsumatur, bl-
eċċezzjoni notevoli tar-roti (kemm dawk li jaħdmu bl-elettriku kif ukoll dawk standard).  

L-awditu se jivvaluta jekk il-Kummissjoni Ewropea kienx irnexxielha tinforza l-politika tal-UE għad-
difiża tal-kummerċ. B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw jekk id-Direttorat Ġenerali tal-
Kummissjoni għall-Kummerċ: 

o jiżgurax proċess debitu u effiċjenti fl-applikazzjoni tat-TDIs; 

o jiħux deċiżjonijiet adatti relatati mat-TDIs; 

o jagħmilx użu sħiħ mill-għodod tiegħu biex jiżgura l-effettività tat-TDIs; 

o għandux ir-riżorsi meħtieġa biex jiżgura li t-TDIs jiġu applikati kif suppost. 

 

 

Nota lill-Edituri  

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat fl-2020. 
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