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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1424/2009, внесена от Andreas Ebert, с германско гражданство, 
относно неговото предложение за създаване на условия на равнопоставеност 
за международната търговия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията противопоставя контекста на свободната търговия в рамките 
на ЕС на митническите бариери, които засягат неговата търговия с трети страни. Той 
представя съгласуван статистически модел за изчисляване на митническите тарифи, 
включващ коефициенти за социални и екологични разходи, който би създал за цялата 
търговия в света равнопоставена конкурентна среда и печеливши за всички условия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Комисията придава изключително значение на лоялната и отворена търговия. Като е 
убедена, че отвореността е свързана с важни преимущества, като напр. значителен ръст 
на търговията и БВП, намаляване на бедността, подобрена икономическа ефективност и 
иновации, Комисията отчита необходимостта от равни конкурентни условия.

Комисията също така счита, че е много важно да се гарантира преминаване към по-
екологосъобразен и социално включващ растеж, който е сред целите, които тя иска да 
постигне в своята нова стратегия ЕС 2020, която предстои да бъде изготвена през 
следващите няколко месеца. Политиката на отворена търговия ще бъде важен елемент 
като средство за външна проекция на принципите, които ще залегнат в основата на 
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стратегията: отвореност, социална и екологична защита и устойчивост, и 
конструктивен ангажимент на световната сцена.

На първо място, значението на отворената и лоялна търговия е причината, поради която 
Комисията твърдо подкрепя и защитава международните правила в областта на 
търговията. Въвеждането на нови тарифи, изчислени на равнище двустранни 
отношения, с цел уравновесяване на разликите между разходите на държавите за 
социални и екологични нужди, би наложило значителна промяна на правилата на 
Световната търговска организация. Вероятността това да бъде договорено със страните 
от развиващия се свят е слаба и тъй като СТО е организация, ръководена от консенсуса, 
този вариант изглежда на практика изключен.

Въвеждането на подобна тарифа не е възможно и съгласно законодателството на ЕС.
ЕС е митнически съюз от 1958 г., което означава, че всички митнически такси и 
ограничения между държавите-членки са премахнати и е въведена единна митническа 
тарифа за стоките, внасяни от трети страни. По тази причина въвеждането на 
двустранна тарифа между държавите в ЕС не е възможно, както не е възможно и 
въвеждането на двустранни тарифи между държави от ЕС и отделни търговски 
партньори извън ЕС.

Искането данъчните приходи да бъдат върнати на фирмите износители с цел 
компенсиране за социални и екологични вреди също би влязло в противоречие с 
правомощията на националните правителства, тъй като по този начин предварително се 
определя как тези държави следва да изразходват дължимите им средства.

Накрая, като се оставят настрана правните задължения и ограниченията, споменати по-
горе, този метод би бил труден за приложение от чисто техническа гледна точка. На 
практика често не съществува пряка връзка между социалните разходи и крайната цена 
на даден продукт. Теоретично търговският данък е много неефективен начин за 
справяне с разликите между отделните икономически и социални политики на 
различните държави както в Европа, така и в останалата част на света. Предложената 
тарифа прилича на т. нар. Pigovian tax, който представлява данък, предназначен да 
неутрализира отрицателните външни фактори. Въпреки това използването на 
търговската политика за справяне с трансграничните външни фактори не винаги е 
очевидното решение. Постигането на оптимално равновесие след облагането с данък не 
винаги е гарантирано и може да доведе до недостатъчни резултати. В действителност, 
един от необичайните проблеми при всяко практическо приложение на Pigovian tax е 
свързан с необходимата сложност при определяне на равнището на данъчно облагане.

Идеята за изчисляване на „Sozialquote“ за определяне на тарифите е проблематична, 
тъй като изчисляването на разликите между размерите на разходите, направени за 
социални и екологични цели, не винаги е подходящо като мерна единица. Основният 
недостатък на тази мярка е, че при нея не се отчита ефективността, а се гледат 
единствено абсолютните стойности на числата. По този начин тя не отразява 
ефективността на социалната система или на системата за опазване на околната среда.
В случай че икономиката е във възход и равнището на безработица е ниско, тогава 
резултатът по определение ще бъде с по-ниска стойност. Изразходването на много 
средства за социално благосъстояние увеличава дела, но постигането на положителен 
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резултат не винаги е гарантирано. От друга страна, при постигната ефективност и по-
малко изразходвани средства ставката би била по-ниска.

Заключение

Комисията е на мнение, че предложената тарифа би била в противоречие с правото на 
ЕС, както и със задълженията на ЕС в международен план. Освен това Комисията не е 
убедена, че предложената тарифа би била оптимален начин за справяне със социалните 
и икономически различия между отделните държави.


