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Comunicat de presă 
Luxemburg, 28 mai 2019 

Curtea de Conturi Europeană verifică 
instrumentele de apărare comercială 
ale UE 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu scopul de a evalua gradul în care Comisia 
Europeană a reușit să asigure aplicarea politicii UE în materie de apărare comercială. În special, 
Curtea va examina dacă deciziile care se iau în legătură cu instrumente de apărare comercială 
sunt adecvate și dacă acțiunile UE sunt de natură să asigure o implementare eficientă și 
corespunzătoare. 

În virtutea participării sale la Organizația Mondială a Comerțului, UE și-a luat angajamentul de 
a respecta un sistem comercial deschis și bazat pe reguli. Practicile care contravin normelor 
internaționale, cum ar fi dumpingul (vânzări la export sub prețul de pe piața țării importatoare) și 
subvenționarea (ajutor de stat acordat în mod nejustificat pentru produse de export), pot face 
obiectul unor sancțiuni. Instrumentele de apărare comercială permit Comisiei Europene să 
reacționeze la astfel de forme de concurență neloială. 

Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind instrumentele de apărare 
comercială ale UE. Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de 
audit în curs și sunt concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de 
politica sau de programele auditate. 

„Comerțul deschis creează oportunități pentru întreprinderile europene. Acesta are însă nevoie și 
de instrumente cu ajutorul cărora să se poată reacționa la practicile ilegale”, a declarat 
doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. 
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„Responsabilitatea pentru acest aspect revine Comisiei Europene, în scopul protejării în mod 
eficace a producătorilor din UE împotriva concurenței neloiale.” 

De regulă, măsurile de apărare comercială iau forma unor taxe suplimentare pentru a compensa 
pierderile suportate ca urmare a practicilor neloiale de către industria vizată din UE. Între 2013 
și 2017, în UE, au fost impuse 142 de măsuri antidumping și măsuri antisubvenție. Două treimi 
dintre acestea vizau China. În majoritatea cazurilor, aceste măsuri se refereau mai curând la 
produse industriale (din industria metalurgică și cea chimică) decât la produse de consum, cu 
excepția notabilă a bicicletelor (atât electrice, cât și standard).  

Curtea de Conturi Europeană va evalua gradul în care Comisia Europeană a reușit să asigure 
aplicarea politicii UE în materie de apărare comercială. Curtea va examina, cu precădere, dacă 
Direcția Generală Comerț din cadrul Comisiei: 

o asigură un proces adecvat și eficient de aplicare a instrumentelor de apărare comercială; 

o ia decizii adecvate legate de instrumentele de apărare comercială; 

o valorifică la maximum mijloacele de care dispune pentru a se asigura de eficacitatea 
instrumentelor de apărare comercială; 

o dispune de resursele necesare pentru a se asigura că instrumentele de apărare comercială 
sunt puse în aplicare în mod corespunzător. 

 

 

Notă către editori  

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în 2020. 
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