
 
Prekybiniai ginčai: ES atsakomųjų priemonių
arsenalas
 
Saugodamasi nuo nesąžiningos prekybos praktikos ES gali imtis atsakomųjų veiksmų –
nuo kreipimosi į Pasaulio prekybos organizaciją iki gynybinių importo muitų.
 

ES vykdo aktyvią prekybos politiką siekdama išnaudoti globalizaciją savo naudai, o jos ūkio
augimas nemaža dalimi priklauso nuo tarptautinės prekybos, tačiau kartais šalys ima ją riboti
įvesdamos nepagrįstus importo mokesčius arba prekiauja nesąžiningai, pavyzdžiui, parduoda
prekes už mažesnę nei rinkos kainą (dempingas). Sužinokite, kokių veiksmų gali imtis ES
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siekdama apsisaugoti nuo tokios praktikos.
 
 
Skaitykite daugiau apie ES prekybos politiką: kaip tai veikia?
 
 
 
Pasaulio prekybos organizacijos vaidmuo 
 
Europos Sąjunga ir jos narės yra tarp 164 narių, priklausančių Pasaulio prekybos organizacijai,
kuri dirba tam, kad užtikrintų taisyklėmis pagrįstą tarptautinę prekybos sistemą.
 
 
PPO Ginčų sprendimų institucija turi įgaliojimus spręsti prekybos ginčus ir užtikrinti savo
sprendimų vykdymą, o PPO nariams suteikiama galimybė pateikti skundus dėl kaltinimų
prekybos taisyklių pažeidimais ir reikalauti atlyginti žalą. Ši sistema sumažino būtinybę taikyti
vienašales gynybinio pobūdžio priemones.
 
 
Nuo pat PPO įsteigimo 1995 metais ES buvo viena iš dažniausiai PPO ginčų sprendimo
sistema besinaudojančių narių. Sąjunga dalyvavo 201 ginčų sprendimo byloje – 110 kartų kaip
skundo pateikėja ir 91 kartą kaip atsakovė.
 
 
 
Apsauga nuo dempingo 
 
Kartais užsienio bendrovės siekdamos patekti į ES rinką parduoda prekes neįprastai žemomis
kainomis – žemesnėmis nei namų rinkoje, o tai kenkia Europos gamintojams.
 
 
Dažnai kainų dempingas galimas dėl nepakankamos konkurencijos eksportuojančios šalies
rinkoje, pernelyg aktyvaus vyriausybės vaidmens gamybos procese ar netgi dėl tarptautinių
darbo ir aplinkosaugos standartų nepaisymo.
 
 
Skaitykite daugiau apie dempingą: kas tai ir koks jo poveikis?
 
 
Siekdama apsisaugoti nuo importo dempingo kaina ES gali įvesti papildomus – antidempingo –
muitus. 2017 m. lapkričio 15 dieną europarlamentarai pritarė šių muitų nustatymo tvarkos
pakeitimams, kuriais siekiama geriau atspindėti tarptautinės prekybos realijas, o 2018 m.
gegužę EP nariai patvirtino papildomas priemones, kurios leis taikyti didesnius tarifus
dempinguojamoms ar subsidijuojamoms prekėms iš trečiųjų šalių.
 
Skaitykite daugiau apie antidempingą: kaip ES kovoja su nesąžininga prekyba
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20190528STO53303/es-prekybos-politika-kaip-tai-veikia
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/lt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html
https://www.wto.org/
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20180621STO06336/dempingas-kas-tai-ir-koks-jo-poveikis
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20171110IPR87817
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20171110IPR87817
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20180601STO04822/antidempingas-kaip-es-kovoja-su-nesazininga-prekyba


Užsienio valstybių subsidijų ribojimas 
 
2022 m. lapkričio 8 d. Parlamentas patvirtino taisykles, skirtas neutralizuoti rinką iškreipiančias
užsienio subsidijas ES veikiančioms įmonėms. Šios subsidijos gali sudaryti nevienodas sąlygas
ir apsunkinti Europos įmonių konkurenciją. Europarlamentarai nori, kad Europos Komisija turėtų
įgaliojimus tirti ir neutralizuoti šias užsienio subsidijas, suteiktas įmonėms, ketinančioms įsigyti
ES verslus arba dalyvauti ES viešuosiuose pirkimuose.
 
 
 
Ginčų pavyzdžiai 
 
2012 metais pagaliau išspręstas daugiau nei dešimtmetį trukęs „bananų ginčas“ tarp ES ir Pietų
Amerikos eksportuotojų. Pastarieji ilgai protestavo prieš didelius ES muitus, kuriais siekta
apsaugoti bananų augintojus buvusiose ES šalių kolonijose Afrikoje ir Karibuose. ES galiausiai
sutiko taikyti mažesnius tarifus Pietų Amerikos gamintojams.
 
 
2018 metais JAV įvedė papildomus importo muitus plieno ir aliuminio importui, o šį sprendimą
EP nariai pavadino nepriimtinu ir nesuderinamu su PPO taisyklėmis. Be to, jie buvo susirūpinę
dėl JAV taikomų muitų ispaniškoms alyvuogėms, kuriuos šalis įvedė tais pačiais metais.
 
 
Reaguodamos į ES draudimą importuoti hormonais apdorotą jautieną, JAV ir Kanada 1999
metais pradėjo taikyti prekybines sankcijas ES produkcijai: sūriui, garstyčioms, šokoladui.
Tačiau 2012 metais pavyko susitarti, kad mainais į didesnes aukštos kokybės hormonais
neapdorotos jautienos importo kvotas JAV ir Kanada panaikins sankcijas ES produkcijai.
 
Papildoma informacija
Atidžiau vertins tiesiogines užsienio investicijas į Europą (2018 m. sausio 26 d.)
Prekybos susitarimai, dėl kurių ES susiderėjo arba derasi (2017 m. sausio 23 d.)
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20221103STO48001/parlamentas-nori-apriboti-uzsienio-valstybiu-subsidijas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20221103STO48001/parlamentas-nori-apriboti-uzsienio-valstybiu-subsidijas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20180302IPR98934/trade-meps-condemn-us-restrictions-on-steel-and-aluminium-imports
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000006_LT.html
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20180122STO92231/atidziau-vertins-tiesiogines-uzsienio-investicijas-i-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/world/20161014STO47381/prekybos-susitarimai-del-kuriu-es-susiderejo-arba-derasi

