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Podle auditorů funguje systém ochrany podniků
v EU před nekalou soutěží dobře
Evropská unie je zastáncem volného obchodu. Pokud však evropská výrobní odvětví trpí
v důsledku nekalých praktik ze strany třetích zemí, jako je dumping nebo subvencovaný dovoz,
může EU reagovat nástroji na ochranu obchodu. Evropský účetní dvůr se touto oblastí zabýval
poprvé. Dospěl k závěru, že Evropské komisi se úspěšně dařilo prosazovat politiku ochrany
obchodu, avšak její účinnost lze ještě zlepšit, zejména s ohledem na rostoucí napětí ve světové
obchodní politice.
Jako člen Světové obchodní organizace (WTO) a vzhledem ke svým vlastním hodnotám usiluje EU
o otevřený obchodní systém založený na pravidlech. Evropská komise může proti nekalým
praktikám, které jsou v rozporu s mezinárodními pravidly, jako dumping (vývozní ceny nižší než ceny
na domácím trhu) a subvencování (neoprávněná státní podpora pro vývoz výrobků), bojovat nástroji
na ochranu obchodu.
„Otevřený obchod vytváří pro evropské společnosti příležitosti, jsou-li podmínky rovné. Při auditu
jsme zjistili, že Komise byla schopna bránit zájmy výrobců v EU proti nekalé soutěži,” uvedla členka
Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu Ildikó Gáll-Pelczová. „Domníváme se, že evropské
podniky by měly být o těchto opatřeních proti nekalým praktikám více informovány. Kromě toho lze
ještě zlepšit monitorování a lépe stanovovat priority činností, aby bylo možno řešit budoucí výzvy
v mezinárodním obchodě.“
Opatření na ochranu obchodu mají zpravidla podobu zvláštních cel, aby se vyrovnaly ztráty průmyslu
EU v důsledku nekalých praktik. Obchodní politika je ve výhradní pravomoci EU, takže za provádění
vyšetřování a ukládání cel jménem členských států odpovídá Evropská komise. Komise podle
auditorů nástroje, jež má k dispozici, aktivně využívá, náležitě provádí šetření a řádně zdůvodňuje
uložená opatření. Ve většině případů jsou tato opatření zaměřena na průmyslové výrobky, a nikoliv
spotřebitelské s jednou výraznou výjimkou, kterou jsou kola (elektrická i běžná). Auditoři skutečně
zjistili, že nástroje na ochranu obchodu měly na odvětví elektrických kol zřetelně kladný dopad: bez
nich by výroba v Evropě pravděpodobně skončila. Podle auditorů byly nástroje na ochranu obchodu
důležitým zdrojem podpory pro ocelářský průmysl, i když již v menší míře pro odvětví solárních
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panelů. Na posledně jmenované odvětví mají však silný dopad politická rozhodnutí o životním
prostředí a změně klimatu.
Auditoři obecně doporučují, aby Komise zvýšila povědomí o nástrojích na ochranu obchodu, neboť
v současné době je využívá pouze několik výrobních odvětví: odvětví jako ocelářství a chemický
průmysl jsou s nástroji na ochranu obchodu dobře obeznámena, avšak v jiných odvětvích – a
zejména u malých a středních podniků – je povědomí o nich mnohem menší, a proto při narušení
obchodu nemusí o jejich použití usilovat. Auditoři dále doporučují, aby Komise jako aktér EU
v oblasti globálního obchodu zlepšila způsob, jakým sleduje celkovou účinnost politiky, a lépe
stanovovala priority pro některé své činnosti (například v souvislosti s WTO).

Poznámky pro redaktory
Ochrana obchodu je globální záležitost, která je regulována na celosvětové úrovni. Právní a
institucionální rámec nástrojů na ochranu obchodu je vymezen v dohodách WTO, které stanoví, kdy
je lze použít a jakými pravidly se mají řídit šetření. Právní předpisy EU musí plně odrážet pravidla
WTO, ale v některých případech v nich mohou být před přijetím opatření stanoveny další požadavky,
jak tomu bylo v případě analýzy zájmu Unie. Hlavními právními předpisy EU pro nástroje na ochranu
obchodu jsou „základní antidumpingové nařízení“ a „základní antisubvenční nařízení“ z roku 2016
s nedávnými významnými změnami v letech 2017 a 2018.
V roce 2019 zahájila Komise 11 nových antidumpingových a pět nových antisubvenčních šetření.
Tato šetření se týkala šesti různých zemí, přičemž nejvíce jich bylo proti Číně (7) a Egyptu (4). Na
konci roku 2019 bylo v platnosti 109 antidumpingových či antisubvenčních opatření.
Audit se týkal činností Komise v letech 2016–2019. Nevztahoval se na účinnost práce vnitrostátních
celních orgánů, které jsou výhradně odpovědné za výběr cel uložených v důsledku šetření
v souvislosti s ochranou obchodu. EÚD se souvisejícími tématy zabýval ve zvláštní právě č. 19/2017:
„Dovozní postupy: nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění mají dopad na finanční zájmy
EU“ a zvláštní zprávě č. 2/2014: „Jsou preferenční obchodní režimy vhodným způsobem řízeny?“
Zvláštní zpráva č. 17/2020 „Nástroje na ochranu obchodu: systém ochrany podniků v EU před
dumpingovým a subvencovaným dovozem funguje dobře“ je k dispozici na internetové stránce EÚD
ve 23 jazycích.
Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde.
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