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EL 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 28 Μαΐου 2019 

Οι ελεγκτές επιθεωρούν τα μέσα 
εμπορικής άμυνας της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί επί του παρόντος έλεγχο προκειμένου να 
διαπιστώσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει επιτυχώς την πολιτική της ΕΕ περί 
εμπορικής άμυνας. Ειδικότερα, οι ελεγκτές πρόκειται να εξετάσουν κατά πόσον οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται σχετικά με μέσα εμπορικής άμυνας είναι οι κατάλληλες και κατά πόσον η 
δράση της ΕΕ ευνοεί τη σωστή και αποδοτική εκτέλεσή τους. 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η ΕΕ δεσμεύεται από ένα 
ανοικτό σύστημα εμπορίου, το οποίο βασίζεται σε κανόνες. Πρακτικές που δεν 
συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες, όπως το ντάμπινγκ (εξαγωγικές πωλήσεις σε τιμές 
χαμηλότερες από τις εγχώριες) και η χορήγηση επιδοτήσεων (αδικαιολόγητη κρατική ενίσχυση 
εξαγωγικών προϊόντων) μπορεί να επισύρουν κυρώσεις. Τα μέσα εμπορικής άμυνας επιτρέπουν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει δράση έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) 
της ΕΕ. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για 
την πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου. 

«Το ανοικτό εμπόριο προσφέρει νέες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Παράλληλα, πρέπει 
να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την αντιμετώπιση παράνομων πρακτικών», 
δήλωσε η Ildikó Gáll-Pelcz, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον 
έλεγχο. «H Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που φέρει την ευθύνη να προστατεύει 
αποτελεσματικά τους παραγωγούς της ΕΕ από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.» 
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Τα μέτρα εμπορικής άμυνας συχνά λαμβάνουν τη μορφή πρόσθετων δασμών που επιβάλλονται 
για την αντιστάθμιση ζημιών που υφίσταται η βιομηχανία της ΕΕ ως αποτέλεσμα αθέμιτων 
πρακτικών. Το διάστημα μεταξύ 2013 και 2017 εφαρμόστηκαν στην ΕΕ 142 μέτρα αντιντάμπινγκ 
ή μέτρα κατά των επιδοτήσεων. Τα δύο τρίτα περίπου αφορούσαν την Κίνα. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων τα μέτρα αυτά στόχευαν βιομηχανικά προϊόντα (μεταλλουργία και χημική 
βιομηχανία) και όχι καταναλωτικά προϊόντα, με αξιοσημείωτη εξαίρεση την περίπτωση των 
ποδηλάτων (ηλεκτρικά και συμβατικά).  

Στο πλαίσιο του ελέγχου πρόκειται να αξιολογηθεί κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει 
επιτυχώς την πολιτική της ΕΕ περί εμπορικής άμυνας. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά 
πόσον η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής: 

o μεριμνά για την εφαρμογή πρόσφορων και αποδοτικών διαδικασιών για την εφαρμογή 
των ΜΕΑ· 

o λαμβάνει κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τα MEA· 

o χρησιμοποιεί στο έπακρο τα εργαλεία της προκειμένου να εξασφαλίζει την 
αποτελεσματικότητα των ΜΕΑ· 

o είναι κατάλληλα εξοπλισμένη ώστε να διασφαλίζει την κατάλληλη εφαρμογή των ΜΕΑ. 

 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί το 2020. 

 

 

 

 


	Οι ελεγκτές επιθεωρούν τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ

