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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 28. maja 2019 

Revizorji pregledujejo instrumente 
trgovinske zaščite EU 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo, s katero želi oceniti, kako uspešna je bila Evropska 
komisija pri izvajanju politike trgovinske zaščite EU. Revizorji bodo preučili predvsem to, ali so 
odločitve v zvezi z instrumenti trgovinske zaščite ustrezne in ali se z ukrepi EU spodbuja 
ustrezno in učinkovito izvajanje teh instrumentov. 

EU se je kot članica Svetovne trgovinske organizacije zavezala, da bo imela odprt trgovinski 
sistem, ki temelji na pravilih. Prakse, ki niso skladne z mednarodnimi pravili, kot sta npr. damping 
(prodaja za izvoz po cenah, nižjih od domačih cen) in subvencioniranje (neupravičena državna 
podpora za izvozne izdelke), se lahko sankcionirajo. Instrumenti trgovinske zaščite Evropski 
komisiji omogočajo, da se odzove na tako nelojalno konkurenco. 

Revizorji so danes objavili napovednik revizije o instrumentih trgovinske zaščite EU. Napovedniki 
revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki 
jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

„Odprta trgovina prinaša priložnosti za evropska podjetja, vendar so potrebni tudi instrumenti za 
odzivanje na nezakonite prakse,“ je povedala Ildikó Gáll-Pelcz, članica Evropskega računskega 
sodišča, pristojna za revizijo. „Odgovornost Evropske komisije je, da proizvajalce v EU ščiti pred 
nelojalno konkurenco.“ 

Ukrepi trgovinske zaščite so običajno dodatne dajatve, s katerimi se izravnajo izgube, ki jih ima 
industrija EU zaradi nepoštenih praks. Med letoma 2013 in 2017 je bilo v EU uporabljenih 142 
protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov. Dve tretjini teh ukrepov sta zadevali Kitajsko. V 
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večini primerov so bili ti ukrepi usmerjeni v industrijske (kovinske in kemične) in ne potrošniške 
proizvode, izjema pa so bila kolesa (električna in klasična).  

Sodišče bo z revizijo ocenilo, ali je bila Evropska komisija uspešna pri izvajanju politike trgovinske 
zaščite EU. Revizorji bodo predvsem preučili, ali Generalni direktorat Komisije za trgovino: 

o zagotavlja ustrezen in učinkovit proces uporabe instrumentov trgovinske zaščite, 

o sprejema ustrezne odločitve v zvezi z instrumenti trgovinske zaščite, 

o v celoti izkorišča svoja orodja, da bi zagotovil uspešnost instrumentov trgovinske zaščite, 

o s sredstvi, ki jih ima na voljo, lahko zagotavlja, da se instrumenti trgovinske zaščite 
uporabljajo ustrezno. 

 

 

Pojasnila za urednike  

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno leta 2020. 
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