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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megadja az EU-n belüli szabadkereskedelem, illetve az EU harmadik 
országokkal való kereskedelmében alkalmazott vámsorompó közötti összefüggéseket. Egy 
koherens statisztikai modellt terjeszt elő a vámtételek kiszámításához – a szociális és 
környezeti költségek figyelembevételével –, amelyek egyenlő feltételeket és mindenki 
számára győztes helyzetet teremtenének a nemzetközi kereskedelem vonatkozásában.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít a méltányos és nyitott kereskedelemnek. Noha 
meggyőződése, hogy a nyitottság jelentős előnyökkel jár – mint a kereskedelem és a GDP 
számottevő növekedése, a szegénység csökkentése, a gazdasági hatékonyság és az innováció 
fokozása –, a Bizottság tisztában van azzal is, hogy egyenlő versenyfeltételekre van szükség.

A Bizottság hasonlóan nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy biztosítsa az elmozdulást a 
zöldebb és társadalmi értelemben fokozottan inkluzív növekedés irányába – ez megegyezik 
azokkal a célkitűzésekkel, amelyeket az új, és a következő néhány hónapban összeállítandó 
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EU 2020 elnevezésű stratégiájával kíván elérni. A nyitott kereskedelempolitika fontos 
szerepet játszik majd a stratégia alapjául szolgáló elvek – a nyitottság, a szociális és 
környezetvédelem és a fenntarthatóság, valamint a globális színtéren megvalósuló konstruktív 
kötelezettségvállalások – külső érvényesítésének eszközeként.

A Bizottság elsősorban a nyitott és méltányos kereskedelem jelentősége miatt támogatja 
határozottan és védi a nemzetközi kereskedelmi szabályokat. Az országok által a szociális és 
környezetvédelmi területekre fordított kiadások közötti különbségeknek a kétoldalú szinten 
kiszámított új vámtarifák bevezetésével történő kiegyenlítéséhez jelentősen módosítani 
kellene a WTO-szabályokat. Mivel a WTO konszenzusos alapon működő szervezet, nagyon 
csekély az esélye annak, hogy erről a fejlődő világ országaival megegyezés szülessen; ez 
gyakorlatilag kizárható.

Egy ilyen vámtarifa bevezetése az uniós jogszabályalkotás keretében sem lehetséges. Az EU 
1958 óta vámunió, ami azt jelenti, hogy a tagállamok között minden vámot és korlátozást 
eltöröltek, továbbá közös vámtarifát vezettek be a harmadik országokból származó árukra. 
Ezért az EU-n belüli országok egymás közötti kereskedelmében nincs lehetőség kétoldalú 
vámtarifák bevezetésére, mint ahogy arra sem, hogy az EU-n kívüli egyéni kereskedelmi 
partnerekkel szemben kétoldalú vámtarifákat állapítsanak meg a vámunió országai között. 

Az az elvárás, hogy az adóbevételeket a társadalmi és ökológiai károk kompenzálása 
érdekében juttassák vissza az exportáló országoknak, szintén a nemzeti kormányok 
hatáskörébe való beavatkozás lenne abban az értelemben, hogy előre meghatározná, hogy 
ezek az országok mire fordítsák az amúgy őket megillető összegeket.

Végül, félretéve a fent említett jogi kötelezettségeket és korlátozásokat, és tisztán technikai 
nézőpontból megközelítve ezt a módszert nehéz lenne alkalmazni. Alapvetően elmondható, 
hogy gyakran nincs közvetlen kapcsolat egy konkrét termék társadalmi költségei és végleges 
ára között. Elméletileg a forgalmi adó Európában és a világ más országaiban egyaránt 
hatástalan eszköznek bizonyult az országok gazdasági és szociális szakpolitikái közötti 
különbségek kezelésére. A javasolt vámtarifa hasonlít a negatív külső hatások 
ellentételezésére szolgáló Pigou-adóra. Ugyanakkor a kereskedelempolitika határokon átnyúló 
külső hatások kezelésére irányuló alkalmazása nem mindig egyértelmű. Az adózás utáni 
optimális egyensúly elérése nem mindig garantált, és ez az optimálistól elmaradó 
eredményekhez vezethet. A dolog elméleti vetületein túl a Pigou-adó alkalmazásának 
vonatkozásában nem elhanyagolható problémát jelent, hogy a vámtarifa mértékének 
megállapítása összetett feladat. 

A vámtarifák megállapításához felhasználható „Sozialquote” kiszámításának ötlete azért 
problémás, mert a társadalmi és környezetvédelmi kiadások közötti különbségek kiszámítása 
nem feltétlenül a megfelelő mérési eszköz. E mérés legfőbb hibája az, hogy nem a 
hatékonyságot, hanem kizárólag az abszolút számokat tartja szem előtt. Így ez nem tükrözi a 
szociális vagy a környezetvédelmi rendszer hatékonyságát. A szárnyaló gazdaság és az 
alacsony munkanélküliségi ráta mellett ez a vámtarifa – meghatározásából fakadóan –
alacsonyabb lenne. Noha a szociális jóléti kiadások emelése növelné a részesedést, erre 
pozitív eredmények elérése nélkül is sor kerülne. Ezzel szemben hatékonyság és alacsony 
ráfordítások mellett az adómérték alacsonyabb lenne. 
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Következtetés

A Bizottság meglátása szerint a javasolt vámtarifa ellentétes lenne az uniós jogszabályokkal 
és az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Ezenkívül a Bizottság kétségbe vonja azt, 
hogy a javasolt vámtarifa lenne az országok közötti társadalmi és gazdasági különbségek 
kezelésének optimális módja.


