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Auditoři kontrolují nástroje EU 
na ochranu obchodu  
Evropský účetní dvůr provádí audit, aby posoudil, nakolik úspěšně Evropská komise prosazuje 
politiku ochrany obchodu v EU. Auditoři budou zejména zjišťovat, zda jsou rozhodnutí 
o nástrojích na ochranu obchodu přiměřená a zda opatření EU napomáhají jejich náležitému a 
efektivnímu provádění. 

V rámci své účasti ve Světové obchodní organizaci usiluje EU o otevřený obchodní systém 
založený na pravidlech. Praktiky, 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) lze sankcionovat. Nástroje na ochranu obchodu umožňují Evropské komisi na 
takovou nespravedlivou hospodářskou soutěž reagovat. 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu nástrojů na ochranu politiky EU. Zprávy 
o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj informací pro 
ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu. 

„Otevřený obchod vytváří pro evropské společnosti příležitosti. Musí mít však zároveň nástroje pro 
to, aby mohl reagovat na nelegální praktiky,“ uvedla Ildikó Gáll-Pelczová, členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za audit. „Odpovědností Evropské komise je účinně chránit 
producenty EU proti nekalé hospodářské soutěži.“ 

Opatření na ochranu obchodu mají zpravidla podobu zvláštních cel, aby se vyrovnaly ztráty 
průmyslu EU v důsledku nekalých praktik. Mezi lety 2013 a 2017 bylo v EU uplatněno 142 
antidumpingových a antisubvenčních opatření. Dvě třetiny z nich souvisely s Čínou. Ve většině 
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případů byla tato opatření zaměřena na průmyslové výrobky (kovové a chemické) a nikoliv 
spotřebitelské s jednou výraznou výjimkou, kterou byla kola (elektrická a běžná).  

Při auditu se bude posuzovat, zda se Evropské komisi úspěšně dařilo prosazovat politiku ochrany 
obchodu v EU. Auditoři budou zejména zkoumat, zda Generální ředitelství Komise pro obchod: 

o zajišťuje správný a efektivní proces provádění nástrojů na ochranu obchodu, 

o přijímá v souvislosti s těmito nástroji patřičná rozhodnutí, 

o plně využívá vlastní nástroje k zajištění účinnosti nástrojů na ochranu obchodu, 

o je náležitě vybaveno k tomu, aby mohlo nástroje na ochranu obchodu řádně uplatňovat. 

 

 

Poznámka pro redaktory  

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v roce 2020. 
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