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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas lygina laisvosios prekybos sąlygas ES viduje su muitų kliūtimis, 
trukdančiomis ES prekiauti su trečiosiomis šalimis. Peticijos pateikėjas siūlo visapusį 
statistinį muitų tarifų skaičiavimo modelį, apimantį socialinių ir aplinkos apsaugos išlaidų 
veiksnius, kuris padėtų užtikrinti vienodas prekybos sąlygas ir visapusiškai naudingą padėtį 
visoms pasaulio šalims.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Komisija teikia didelę svarbą sąžiningai ir atvirai prekybai. Nors yra įsitikinusi, kad 
atvirumas labai naudingas, pavyzdžiui, užtikrinant didelį prekybos ir BVP augimą, mažinant 
skurdą, siekiant didesnio ekonomikos veiksmingumo ir diegiant naujoves, Komisija supranta, 
kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas.

Be to, Komisija mano, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų pereinama prie ekologiškesnio ir 
didesne socialine integracija grindžiamo augimo; tokį augimą ji taip pat ketina pasiekti 
įgyvendindama savo naująją strategiją „Europa 2020“ , kurią ji baigs rengti per keletą 
ateinančių mėnesių. Atviros prekybos politika bus svarbi sudedamoji dalis, išorės principų, 
kuriais bus pagrįsta strategija, kaip antai: atvirumo, socialinės ir aplinkos apsaugos bei 
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tvarumo ir konstruktyvaus dalyvavimo pasaulyje, planavimo vektorius.

Visų pirma atvira ir sąžininga prekyba labai svarbi, todėl Komisija tvirtai remia ir gina 
tarptautinės prekybos taisykles. Norint nustatyti naujus tarifus, apskaičiuotus dvišaliu 
lygmeniu, siekiant kompensuoti šalių išlaidų, skirtų aplinkos ir socialiniams klausimams 
spręsti, skirtumus, reikėtų iš esmės pakeisti PPO taisykles. Labai mažai tikėtina, kad dėl to 
būtų galima derėtis su besivystančio pasaulio šalimis, o turint omenyje, kad PPO yra 
susitarimo organizacija, tai atrodo beveik neįmanoma.

Pagal ES teisės aktus tokių tarifų taip pat neįmanoma nustatyti. Nuo 1958 m. ES yra muitų 
sąjunga, tai reiškia, kad visi muitai ir apribojimai valstybėms narėms panaikinti, o trečiųjų 
šalių prekėms taikomi Bendrieji muitų tarifai. Taigi įvesti dvišalius tarifus šalims ES viduje 
neįmanoma, kaip ir apskaičiuoti dvišalius tarifus šalims ES viduje ir atskiriems prekybos 
partneriams už ES ribų. 

Nustačius reikalavimą grąžinti pajamas iš mokesčių eksportuojančioms šalims, siekiant 
kompensuoti socialinius ir ekologinius nuostolius, taip pat būtų kišamasi į nacionalinių 
vyriausybių kompetencijos sritis, t. y. joms tektų iš anksto nustatyti, kaip šios šalys turėtų 
išleisti joms priklausančius pinigus.

Pagaliau vien techniniu požiūriu, neatsižvelgiant į minėtus teisinius įpareigojimus ir 
apribojimus, šį metodą būtų sunku taikyti. Iš esmės dažnai nebūna tiesioginio ryšio tarp 
socialinių išlaidų ir galutinės tam tikro produkto kainos. Teoriškai tiek Europoje, tiek visame 
pasaulyje prekybos mokesčio taikymas yra labai neveiksmingas būdas kitų ekonomikos ir 
socialinės politikos krypčių skirtumams įvairiose šalyse mažinti. Siūlomi tarifai panašūs į 
vadinamąjį Pigovian mokestį, t. y. mokestį, skirtą neigiamiems išoriniams padariniams 
kompensuoti. Tačiau tarpvalstybiniams išoriniams padariniams mažinti ne visada galima iš 
karto taikyti prekybos politiką. Siekiant geriausios pusiausvyros, įvedus mokesčius, ne visada 
pateisinama, todėl rezultatai gali būti ne itin palankūs. Žvelgiant iš praktinės perspektyvos, 
rimta problema, susijusi su praktiniu Pigovian mokesčio taikymu, yra painiava, atsirandanti 
nustatant apmokestinimo dydį. 

Sumanymas apskaičiuoti „Sozialquote“ siekiant nustatyti tarifus yra problemiškas, nes išlaidų, 
skirtų aplinkos ir socialiniams klausimams spręsti, skirtumų skaičiavimas ne visada tinkamas 
matavimo būdas. Pagrindinis jo trūkumas yra tas, kad vertinami tik absoliutūs skaičiai, bet 
neatsižvelgiama į veiksmingumą. Taigi socialinės ar aplinkos sistemos veiksmingumas 
neparodomas. Jei ekonomika auga, o nedarbo lygis žemas, tada išlaidų skirtumai iš esmės bus 
mažesni. Daug išleidžiant socialinei gerovei ši dalis bus didesnė, tačiau ji gali būti padidinta, 
o teigiamų rezultatų nebūtinai bus pasiekta. Veiksmingai išleidžiant mažiau, norma bus 
mažesnė. 

Išvados

Komisija mano, kad siūlomų tarifų taikymas prieštarautų ES teisės aktams, taip pat 
ES tarptautiniams įsipareigojimams. Be to, Komisija abejoja, ar siūlomų tarifų taikymas būtų 
geriausias būdas socialiniams ir ekonominiams šalių skirtumams mažinti.“


