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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1424/2009 af Andreas Ebert, tysk statsborger, om hans forslag til 
skabelsen af lige vilkår for international handel

1. Sammendrag

Andrageren sætter inden for den samfundsmæssige kontekst frihandelen inden for EU op over 
for toldbarriererne i forbindelse med EU's handel med tredjelande. Han præsenterer en 
sammenhængende statistisk model for udregning af toldsatser – idet han indarbejder faktorer 
for sociale og miljømæssige omkostninger – som ville skabe lige vilkår og en win-win-
situation for al verdensomspændende handel.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Kommissionen tillægger fair og åben handel stor betydning. Selv om den er overbevist om, 
at åbenhed giver vigtige fordele, som f.eks. betydelig vækst i handel og BNP, nedbringelse af 
fattigdom, forbedret økonomisk effektivitet og innovation, er Kommissionen stadig bevidst 
om behovet for lige konkurrencevilkår.

Kommissionen lægger ligeledes stor vægt på at sikre en udvikling i retning af en grønnere og 
mere socialt integrerende vækst, hvilket også er det, den ønsker at opnå med sin nye EU 
2020-strategi, som den sammensætter over de kommende par måneder. En åben 
handelspolitik bliver et vigtigt element som et middel til ekstern gennemførelse af principper, 
der vil understøtte strategien: åbenhed, social og miljømæssig beskyttelse og bæredygtighed 
og konstruktivt engagement på verdensplan.
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For det første er vigtigheden af åben og fair handel grunden til, at Kommissionen kraftigt 
støtter og forsvarer internationale handelsregler. Indførelse af nye tariffer, der beregnes 
bilateralt med henblik på at imødegå forskelle i landes udgifter til sociale og miljømæssige 
problemer, ville kræve en større ændring af WTO-reglerne. Der er meget lille chance for, at 
dette ville kunne forhandles med udviklingslandene, og eftersom WTO er en 
konsensusorganisation, ser dette nærmest ud til at være udelukket.

Det er heller ikke muligt at indføre en sådan tarif i henhold til EU-lovgivningen. EU har været 
en toldunion siden 1958, hvilket betyder, at al told og alle restriktioner medlemsstaterne 
imellem er fjernet, og at man har indført en fælles toldtarif på varer fra tredjelande. Det er 
således ikke muligt at indføre en bilateral tarif imellem lande inden for EU, ligesom det heller 
ikke er muligt at beregne bilaterale tariffer mellem lande inden for EU og individuelle 
handelspartnere uden for EU. 

At kræve, at skatteindtægterne skal leveres tilbage til eksportlandene med henblik på at 
kompensere for sociale og miljømæssige ødelæggelser, ville også være at gribe ind i nationale 
regeringskompetencer ved at bestemme, hvordan disse lande skal bruge de penge, der 
udbetales til dem.

Endelig ville denne metode, når man ser bort fra de retlige forpligtelser og restriktioner nævnt 
ovenfor, være vanskelig at gennemføre set ud fra et rent teknisk synspunkt. Dybest set er der 
ofte ikke nogen direkte forbindelse mellem de sociale omkostninger og den endelige pris på et 
bestemt produkt. I teorien er en erhvervsskat en meget ineffektiv måde at håndtere forskelle 
mellem forskellige økonomiske og sociale politikker på tværs af lande på, både i Europa og i 
resten af verden. Den foreslåede skat ligger tæt på en Pigou-skat, som er en skat, der har til 
formål at opveje negative eksterne omkostninger. Brugen af handelspolitik som middel til at 
imødegå eksterne omkostninger på tværs af landegrænserne er ikke altid åbenlys. Det er ikke 
sikkert, at man altid opnår en optimal balance efter skat, og dette kan føre til et suboptimalt 
udbytte. Når ser bort fra teorien, er et ikke ubetydeligt problem med den eventuelle 
anvendelse af en Pigou-skat den kompleksibilitet, der er behov for, når man skal fastlægge 
skatteniveauet. 

Forslaget om beregningen af en "socialkvote" til fastlæggelse af tarifferne er problematisk, 
eftersom beregningen af forskellene i udgifterne til sociale og miljømæssige forhold ikke 
nødvendigvis er passende som målestok. Denne foranstaltnings største svaghed er, at den ikke 
tager højde for effektivitet, men blot ser på absolutte tal. Den afspejler således ikke det sociale 
eller miljømæssige systems effektivitet. Hvis økonomien blomstrer, og arbejdsløshedsraten er 
lav, ville denne pr. definition være lavere. Ved at bruge en masse penge på social velfærd ville 
dette øge andelen, men dette kunne gøres uden nødvendigvis at opnå et positivt resultat. I 
modsætning hertil ville det at være effektiv og bruge mindre gøre raten mindre. 

Konklusion

Kommissionen mener, at den foreslåede tarif ville være i strid med EU's lovgivning og EU's 
internationale forpligtelser. Kommissionen tvivler desuden på, at den foreslåede tarif ville 
være den optimale måde at håndtere sociale og økonomiske forskelle mellem lande på."


