
 
Obchodné vojny: ako EÚ reaguje na neférové
praktiky
 
Proti nečestným obchodným praktikám môže EÚ siahnuť po množstve opatrení -
požiadať o pomoc Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), alebo dokonca pristúpiť
absolútnej „obchodnej vojne“.
 

Ekonomika Európskej únie rozkvitá vďaka voľnému obchodovaniu. Kvôli nečestným praktikám
tretín krajín však občas dochádza k ohrozeniu postavenia jej členských krajín na
medzinárodnom trhu. Ide napríklad o neférové colné poplatky za tovar či abnormálne nízke
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ceny. Existuje tiež riziko, že konflikty v oblasti obchodu prerastú do obchodnej vojny, čo
znamená, že obe strany budú naďalej zvyšovať clá alebo vytvárať iné prekážky, čo môže
zdražiť výrobky a skomplikovať situáciu podnikov. EÚ môže v takýchto situáciách použiť rôzne
nástroje na ochranu obchodu. Prečítajte si, ako na to, a zistite príklady nedávnych obchodných
konfliktov. 
 
Prečítajte si viac o obchodnej politike EÚ.
 
 
Výzva k arbitráži - úloha WTO 
Európska únia a jej členské štáty sú súčasťou Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá má
dokopy 164 členov. WTO vznikla, aby zabezpečila dodržiavanie pravidiel medzinárodného
obchodu. Má právomoc presadzovať rozhodnutia a rozhodovať o obchodných sporoch, čo v
minulosti už zabránilo vystupňovaniu konfliktov.
 
Na základe vopred definovaných pravidiel môže každý člen WTO podať sťažnosť na porušenie
pravidiel a požadovať náhradu.
 
Od založenia organizácie v roku 1995 bola EÚ súčasťou 201 sporov, 110-krát ako žalobca a
91-krát ako žalovaná strana.
 
 
Boj proti neférovo lacnému dovozu 
Členstvo vo WTO neobmedzuje EÚ v tom, aby mohla sprísniť právne predpisy týkajúce sa
dovozu produktov za abnormálne nízke ceny, čo ohrozuje miestnych producentov. Tie môžu byť
nízke z dôvodu absencie konkurencie v krajine, kde bol produkt vyrobený, z dôvodu vážneho
zasahovania štátu do výrobných procesov, prípadne kvôli tomu, že daná spoločnosť
nerešpektuje medzinárodné dohody o práci a životnom prostredí.
 
Prečítajte si viac o dumpingu, jeho definícii a efektoch.
 
Európska únia môže zasiahnuť zavedením „antidumpingových ciel“. V roku 2017 poslanci
hlasovali o aktualizácii pravidiel, ktoré upravujú, kedy a ako tie clá môžu byť aplikované.
Pravidlá boli v roku 2018 doplnené o ďalšie opatrenia proti neférovým obchodným praktikám. 
 
Prečítajte si viac o antidopingových opatreniach EÚ.
 
 
 
Príklady obchodných konfliktov 
Európska únia a Spojené štáty už riešili spoločné konflikty, napríklad pri zavedení cla za
banány, ktoré uľahčilo vývoz do EÚ niektorým krajinám (Afrika, Karibik, Pacifik) na úkor krajín
Latinskej Ameriky.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20190528STO53303/globalizacia-a-obchodna-politika-eu
https://www.wto.org/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20180601STO04822/anti-dumpingove-opatrenia-ako-bojuje-eu-s-necestnymi-obchodnymi-praktikami


V roku 2018 USA zaviedli dodatočné dovozné clá na dovoz ocele a hliníka, čo poslanci EP
označili za neprijateľné a nezlučiteľné s pravidlami WTO. Okrem toho boli znepokojení clami
USA na španielske olivy, ktoré krajina zaviedla v tom istom roku.
 
Únia tiež bola v spore s Kanadou a USA kvôli dovozu hovädzieho mäsa ošetreného hormónmi,
ktoré EÚ považovala za potenciálne zdraviu škodlivé. Vyriešilo sa to v roku 2012, keď sa EÚ s
nimi dohodla na dovoze mäsa bez hormónov.
 
 
Viac o medzinárodnom obochode EÚ
Ako sa postarať to, aby priame zahraničné investície neškodili záujmom EÚ
Obchodné dohody: na čom práve EÚ pracuje
Pozícia EÚ v medzinárodnom obchode
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000006_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20180122STO92231/ako-sa-postarat-to-aby-priame-zahranicne-investicie-neskodili-zaujmom-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/world/20161014STO47381/medzinarodne-obchodne-dohody-na-com-eu-pracuje
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20180703STO07132/aka-je-pozicia-eu-v-medzinarodnom-obchode-infografika

