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Tarkastajat:
EU:n
yrityksiä
epäreilulta
kauppakilpailulta suojeleva järjestelmä toimii
hyvin
Euroopan unioni on sitoutunut vapaakauppaan. Jos eurooppalaiset tuotannonalat kuitenkin
kärsivät EU:n ulkopuolisten maiden epäterveestä kaupallisesta toiminnasta, kuten
polkumyynnillä tapahtuvasta tai tuetusta tuonnista, EU voi ottaa käyttöön kaupan suojatoimia.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutki kaupan suojatoimia nyt ensimmäistä kertaa. Se katsoo,
että komissio on onnistunut kaupan suojaamista koskevan politiikan täytäntöönpanossa.
Politiikan vaikuttavuutta on silti vielä aiheellista parantaa, etenkin kun maailmankaupan
jännitteet ovat viime aikoina kasvaneet.
EU on Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsenenä ja omien arvojensa mukaisesti sitoutunut
avoimeen sääntöperusteiseen kaupankäyntijärjestelmään. Euroopan komissio voi kaupan
suojatoimien avulla torjua epäreiluja kilpailukäytäntöjä, jotka ovat kansainvälisten sääntöjen
vastaisia, kuten polkumyynti (kotimarkkinahintoja alhaisemmat vientihinnat) ja tietyt tuet
(perusteeton valtiontuki vientituotteille).
“Avoin kaupankäynti luo tilaisuuksia eurooppalaisille yrityksille edellyttäen, että
toimintaedellytykset ovat tasapuoliset. Tarkastuksen aikana ilmeni, että komissio kykenee
puolustamaan EU:n tuottajien etuja epäreilulta kilpailulta”, toteaa kertomuksesta vastaava
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. “Tilintarkastustuomioistuin katsoo,
että eurooppalaisten yritysten pitäisi saada enemmän tietoa tästä epäterveitä käytäntöjä torjuvasta
toiminnasta. Lisäksi kansainvälisen kaupan tuleviin haasteisiin vastaavien toimien seurantaa ja
priorisointia voitaisiin parantaa.”
Kaupan suojaaminen tapahtuu yleensä lisätullein. Niiden avulla korvataan tappioita, joita EU:n eri
tuotannonaloille aiheutuu epäreilujen käytäntöjen seurauksena. Kauppapolitiikka kuuluu EU:n
yksinomaiseen toimivaltaan. Tämä tarkoittaa, että Euroopan komissio on vastuussa tutkimusten
suorittamisesta ja tullien asettamisesta jäsenvaltioiden puolesta. Tarkastajien mukaan komissio
hyödyntää käytössään olevia välineitä aktiivisesti, suorittaa tutkimukset vaaditulla tavalla ja
perustelee määräämänsä toimenpiteet asianmukaisesti. Useimmissa tapauksissa suojatoimet
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kohdistuivat teollisuustuotteisiin, eivät niinkään kulutustavaroihin. Merkille pantavan poikkeuksen
muodostavat pyörät (sekä sähköpolkupyörät että tavalliset polkupyörät). Tarkastajat havaitsivatkin,
että kaupan suojatoimilla oli selvästi ollut myönteinen vaikutus sähköpolkupyörien alalla, sillä niiden
valmistus Euroopassa olisi todennäköisesti lopetettu ilman suojatoimia. Lisäksi tarkastajat totesivat,
että kaupan suojatoimilla tuettiin merkittävällä tavalla myös terästeollisuutta, mutta vähemmän
aurinkopaneelien tuotantoa. Tosin aurinkopaneelien tuotantoon vaikuttavat voimakkaasti
ympäristöä ja ilmastonmuutosta koskevat poliittiset päätökset.
Tarkastajat suosittelevat kokonaisuutena katsoen, että komissio lisää kaupan suojatoimien
tunnettuutta, sillä nykyisin vain muutamat tuotannonalat hyödyntävät niitä. Kaupan suojatoimet
tunnetaan hyvin esimerkiksi teräs- ja kemianteollisuudessa, mutta muilla aloilla – etenkin pienissä
ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) – niistä tiedetään huomattavasti vähemmän, eikä
suojatoimenpiteitä kenties siksi haeta silloinkaan, kun kaupassa ilmenee vääristymiä. Tarkastajat
suosittelevat myös, että EU:n edustajana maailmankaupassa toimiva komissio parantaa tapaa, jolla
se seuraa toimintapolitiikan kokonaisvaikuttavuutta. Lisäksi sen olisi priorisoitava tiettyjä toimia
paremmin (esimerkiksi WTO:n foorumissa).

Toimittajille tiedoksi
Kaupan suojatoimet koskevat koko maailmaa, ja niitä säännellään maailmanlaajuisella tasolla.
WTO:n sopimuksissa määritellään kaupan suojatoimien oikeudellinen ja institutionaalinen kehys ja
täsmennetään, milloin suojatoimia voidaan soveltaa ja mitä sääntöjä tutkimuksissa on
noudatettava. EU:n lainsäädännössä on otettava täysimääräisesti huomioon WTO:n säännöt.
Joissakin tapauksissa EU voi kuitenkin ottaa käyttöön lisävaatimuksia, joiden on täytyttävä ennen
toimenpiteiden hyväksymistä, kuten se teki unionin edun tarkastelun osalta. Tärkeimmät kaupan
suojatoimia koskevat EU:n säädökset ovat polkumyynnin vastainen perusasetus ja tukien vastainen
perusasetus vuodelta 2016. Niihin tehtiin merkittäviä muutoksia vuosina 2017 ja 2018.
Vuonna 2019 komissio käynnisti 11 uutta polkumyyntitutkimusta ja viisi uutta tukien vastaista
tutkimusta. Tutkimukset kohdistuivat kuuteen maahan, ja suurin osa tutkimuksista käynnistettiin
Kiinaa (7) ja Egyptiä (4) vastaan. Vuoden 2019 lopussa meneillään oli 109 polkumyynnin ja tukien
vastaista tutkimusta.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus käsitti komission toimet vuosina 2016–2019. Siinä ei
käsitelty kansallisten tulliviranomaisten työn vaikuttavuutta. Kansalliset viranomaiset vastaavat
yksin kaupan suojatoimia koskevien tutkimusten tuloksena määrättyjen tullien kantamisesta.
Tilintarkastustuomioistuin perehtyi tähän alaan liittyviin aiheisiin erityiskertomuksessa 19/2017:
Tuontimenettelyt: oikeuskehyksen puutteet ja täytäntöönpanon tehottomuus vaikuttavat EU:n
taloudellisiin etuihin sekä erityiskertomuksessa 02/2014: Hallinnoidaanko etuuskohtelukauppaa
koskevia menettelyjä asianmukaisesti?
Erityiskertomus 17/2020 Kaupan suojatoimet: hyvin toimiva järjestelmä, jolla suojellaan EU:n
yrityksiä
polkumyynnillä
tapahtuvalta
ja
tuetulta
tuonnilta
on
saatavilla
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 23:lla kielellä.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt toimenpiteisiin covid-19-pandemian torjumiseksi.
Ks. tarkemmat tiedot täältä.
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Kertomusta koskevat tiedustelut
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu – puhelin: (+352) 4398 45 547 / matkapuhelin:
(+352) 691 553 547
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