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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs salīdzina brīvās tirdzniecības kontekstu ES mērogā ar muitas 
šķēršļiem, kas ietekmē tās tirdzniecību ar trešām valstīm. Viņš iepazīstina ar saskaņotu 
statistikas modeli muitas likmju aprēķināšanai, iekļaujot koeficientu sociālām un vides 
izmaksām, kas izveidotu līdzvērtīgus konkurences noteikumus un abpusēji izdevīgu situāciju
visai tirdzniecībai visā pasaulē.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Komisija piešķir lielu nozīmi godīgai un atvērtai tirdzniecībai. Kaut arī tā ir pārliecināta, ka 
atvērtība sniedz nozīmīgus labumus, tādus kā būtisks tirdzniecības un IKP pieaugums, 
paaugstināta ekonomiskā efektivitāte un jauninājumi, Komisija apzinās nepieciešamību 
izveidot līdzvērtīgus noteikumus.

Līdzīgi Komisija piešķir lielu nozīmi tam, lai nodrošinātu virzību uz zaļāku un sociāli daudz 
integrējošāku izaugsmi, kas arī ir tas, ko tā vēlas sasniegt ar jauno ES 2020 stratēģiju, ko tā 
pabeigs tuvāko mēnešu laikā. Atvērta tirdzniecības politika būs svarīgs elements un vektors 
stratēģijas pamatprincipu ārējai projekcijai: atvērtība, sociālā un vides aizsardzība un 
ilgtspējība, un konstruktīva iesaistīšanās pasaules mērogā.
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Pirmkārt, atvērtas un godīgas tirdzniecības nozīme ir tas, kādēļ Komisija stingri atbalsta un 
aizstāv starptautiskās tirdzniecības noteikumus. Lai ieviestu jaunus tarifus, kas jāaprēķina 
divpusējā līmenī un paredzēti atšķirību mazināšanai starp valstīm attiecībā uz sociālo un vides 
jautājumu izmaksām, būtu jāveic nozīmīgi PTO noteikumu grozījumi. Pastāv ļoti maza 
iespēja, ka par to varētu vienoties ar jaunattīstības valstīm, tā kā PTO ir uzskatu vienprātības 
organizācija, tas izskatās gandrīz neiespējami.

Šāda tarifa ieviešana nav iespējama arī saskaņā ar ES tiesību aktiem. ES ir muitas savienībā 
kopš 1958. gada, kas nozīmē, ka visas muitas nodevas un ierobežojumi starp dalībvalstīm ir 
atcelti un ieviests kopējs muitas tarifs attiecībā uz trešo valstu precēm. Tādēļ divpusēja tarifa 
ieviešana starp valstīm ES iekšienē nav iespējama, tāpat kā nebūtu iespējama divpusēja tarifu 
aprēķināšana starp savienības valstīm attiecībā uz atsevišķiem tirdzniecības partneriem ārpus 
ES.

Nodokļu ieņēmumu atdošana atpakaļ eksportētājvalstīm, lai atlīdzinātu par nodarīto sociālo 
un ekoloģisko kaitējumu, arī ierobežotu valstu valdību kompetences, jo tiktu iepriekš noteikts, 
kā šīm valstīm būtu jāizlieto naudas līdzekļi, kas tām pienākas.

Visbeidzot, no tīri tehniskā viedokļa, ja iepriekš minētās juridiskās saistības un ierobežojumi 
tiktu atcelti, šo metodi būtu grūti piemērot. Būtībā bieži nemaz nav tiešas saiknes starp 
sociālām izmaksām un noteikta produkta galīgo cenu. Teorētiski tirdzniecības nodoklis ir ļoti 
neefektīvs veids, kā risināt atšķirības starp citām ekonomikas un sociālajām politikām gan 
valstīs Eiropā, gan citur pasaulē. Ierosinātais tarifs līdzinās „Pigovian” nodoklim, kas 
paredzēts negatīvas ārējās ietekmes līdzsvarošanai. Tomēr tirdzniecības politikas izmantošana 
pārrobežu ārējās ietekmes risināšanai ne vienmēr ir acīmredzama. Optimāla pēcnodokļu 
līdzsvara sasniegšana ne vienmēr ir attaisnojuma un var novest pie neoptimāla rezultāta. 
Novirzoties no teorijas, viena būtiska problēma attiecībā uz „Pigovian” nodokļa praktisku 
piemērošanu ir sarežģītība nodokļu līmeņa noteikšanā. 

Ideja par „sociālas kvotas” aprēķināšanu tarifu noteikšanai ir problemātiska, jo sociālo un 
vides jautājumu izmaksu starpības aprēķināšana noteikti nav atbilstošākais rādītājs. Galvenais 
šīs aprēķināšanas metodes trūkums ir tāds, ka netiek ņemta vērā efektivitāte, bet tikai 
absolūtie skaitļi. Tādēļ tā neatspoguļo sociālās un vides sistēmas efektivitāti. Ja ekonomika 
strauji aug un bezdarba līmenis ir zems, tad šis rādītājs pēc definīcijas būs zemāks. 
Ievērojamu naudas līdzekļu izlietošana sociālās labklājības uzlabošanai palielinātu tā 
īpatsvaru, bet to varētu izdarīt, obligāti nesasniedzot pozitīvu rezultātu. Turpretim ar efektīvu 
likmi un mazākiem tēriņiem likme būtu zemāka. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka ierosinātais tarifs būtu pretrunā ES tiesību aktiem, kā arī ES 
starptautiskajām saistībām. Turklāt Komisija šaubās, vai ierosinātais tarifs būtu optimāls 
veids, kā risināt sociālas un ekonomiskas atšķirības starp dalībvalstīm.”


