
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av en revision. 
Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Talesperson T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Pressekreterare T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 28 maj 2017 

EU:s revisorer granskar EU:s 
handelspolitiska skyddsinstrument 
Europeiska revisionsrätten granskar för närvarande hur framgångsrikt Europeiska 
kommissionen har sett till att EU:s politik för att skydda handeln efterlevs. Revisorerna 
kommer framför allt att undersöka huruvida besluten om handelspolitiska skyddsinstrument är 
lämpliga och EU:s åtgärder bidrar till att de genomförs korrekt och effektivt. 

Genom sitt deltagande i Världshandelsorganisationen har EU åtagit sig att stödja ett öppet och 
regelbaserat handelssystem. Metoder och åtgärder som inte är förenliga med internationella 
regler, till exempel dumpning (lägre exportpriser än inhemska priser) och subventionering 
(omotiverat statligt stöd till exportvaror), kan kan bli föremål för sanktioner. De handelspolitiska 
skyddsinstrumenten gör det möjligt för Europeiska kommissionen att reagera på sådan otillbörlig 
konkurrens. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision av EU:s handelspolitiska 
skyddsinstrument. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas. 

”Öppen handel skapar möjligheter för europeiska företag. Men ett sådant handelssystem måste 
också innehålla instrument som gör att man kan reagera på olagliga metoder”, sade Ildikó Gáll-
Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Det är Europeiska 
kommissionens ansvar att på ett ändamålsenligt sätt skydda producenter i EU mot illojal 
konkurrens.” 

Handelspolitiska skyddsåtgärder tar i regel formen av extra tullar för att kompensera för de 
förluster som EU:s industri drabbas av till följd av illojala metoder. Mellan 2013 och 2017 vidtogs 
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142 antidumpnings- eller utjämningsåtgärder i EU. Två tredjedelar av dem gällde Kina. I 
merparten av fallen var åtgärderna inriktade på industriprodukter (metall- och kemiprodukter) 
och inte på konsumentvaror, med cyklar (både el- och standardcyklar) som nämnvärt undantag.  

Syftet med revisionen är att bedöma om Europeiska kommissionen framgångsrikt har sett till att 
EU:s politik för att skydda handeln efterlevs. Revisorerna kommer särskilt att undersöka om 
kommissionen och generaldirektoratet för handel 

o säkerställer att förfarandet är korrekt och effektivt när handelspolitiska skyddsinstrument 
tillämpas, 

o fattar lämpliga beslut avseende handelspolitiska skyddsinstrument, 

o utnyttjar sina verktyg fullt ut för att säkerställa att de handelspolitiska skyddsinstrumenten 
är ändamålsenliga, 

o har de resurser som behövs för att se till att de handelspolitiska skyddsinstrumenten 
tillämpas korrekt. 

 

 

Meddelande till redaktörer  

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras 2020. 
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