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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1424/2009, którą złożył Andreas Ebert (Niemcy) w sprawie sugestii 
wyrównania szans w handlu międzynarodowym

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przeciwstawia wolny handel w UE barierom celnym w ramach jej 
wymiany handlowej z państwami trzecimi. Przedstawia on spójny model statystyczny do 
obliczania stawek celnych obejmujący parametry związane z kosztami społecznymi i 
środowiskowymi. Pozwoliłoby to na wyrównanie szans i odnoszenie korzyści przez wszystkie 
strony w ramach ogólnoświatowej wymiany handlowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Sprawiedliwy i otwarty handel ma dla Komisji ogromne znaczenie. Chociaż jest ona 
przekonana, że otwartość daje istotne korzyści, takie jak znaczny wzrostu handlu i PKB, 
zmniejszanie ubóstwa, zwiększona wydajność gospodarcza i innowacyjność, jest ona również 
świadoma konieczności zapewnienia równych szans.

Podobnie Komisja przywiązuje ogromną wagę do zagwarantowania dążenia ku bardziej 
ekologicznemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi, co jest także celem nowej 
strategii UE 2020, która zostanie przedstawiona w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Polityka 
otwartego handlu będzie ważnym elementem określającym kierunek zewnętrznego 
oddziaływania zasad leżących u podstaw tej strategii: otwartości, zabezpieczenia społecznego 
i ochrony środowiska naturalnego oraz stabilności, a także konstruktywnego zaangażowania 
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podmiotów na szczeblu światowym.

Przede wszystkim znaczenie otwartego i sprawiedliwego handlu jest powodem tego, że 
Komisja stanowczo popiera zasady handlu międzynarodowego i broni ich. Wprowadzanie 
nowych stawek celnych obliczanych dwustronnie w celu wyrównania różnic między 
wydatkami państw na zabezpieczenie społeczne i ochronę środowiska naturalnego 
wymagałoby wprowadzenia poważnych zmian w zasadach WTO. Istnieją niewielkie szanse, 
aby można było to wynegocjować z państwami rozwijającymi się, a z uwagi na to, że WTO 
jest organizacją działającą na zasadzie porozumienia, wydaje się to praktycznie niemożliwe.

Wprowadzenie takiej stawki celnej nie jest również możliwe na mocy prawodawstwa UE. Od 
1958 r. UE jest unią celną, co oznacza, że wszystkie cła i ograniczenia między państwami 
członkowskimi są zniesione i że wprowadzono wspólne stawki celne na towary przywożone z 
państw trzecich. W związku z tym wprowadzenie dwustronnej stawki celnej między 
państwami w UE nie jest możliwe, podobnie jak obliczenie dla krajów wchodzących w skład 
unii dwustronnych stawek celnych, które dotyczyłyby indywidualnych partnerów handlowych 
spoza UE. 

Domaganie się tego, aby dochody podatkowe były zwracane państwom eksportującym w celu 
zrekompensowania szkód społecznych i ekologicznych, kolidowałoby także z kompetencjami 
rządów krajowych, ponieważ stanowiłoby to odgórne określanie sposobu, w jaki państwa te 
powinny wydać należne im pieniądze.

Wreszcie, z czysto technicznego punktu widzenia, pomijając zobowiązania prawne i 
ograniczenia wspomniane powyżej, taką metodę trudno byłoby zastosować w praktyce. 
Zasadniczo często nie ma bezpośredniego związku między kosztami społecznymi i ostateczną 
ceną konkretnego produktu. W teorii podatek handlowy jest bardzo skutecznym sposobem 
niwelowania różnic między gospodarczymi i społecznymi strategiami w różnych państwach, 
zarówno w Europie, jak i w pozostałych częściach świata. Proponowana stawka celna jest 
podobna do podatku Pigou, którego celem jest zrównoważenie negatywnych efektów 
zewnętrznych. Jednak wykorzystanie polityki handlowej w celu wywarcia wpływu na 
transgraniczne efekty zewnętrzne nie zawsze jest działaniem oczywistym. Osiągnięcie 
optymalnej równowagi po pobraniu podatków nie zawsze może być zagwarantowane i może 
to prowadzić do osiągnięcia nieoptymalnego rezultatu. W praktyce poważnym problemem z 
jakimkolwiek praktycznym zastosowaniem podatku Pigou jest złożony sposób określania 
poziomu opodatkowania. 

Koncepcja obliczania „Sozialquote” w celu określenia stawek celnych jest problematyczna, 
ponieważ obliczanie różnic między wydatkami na zabezpieczenie społeczne i ochronę 
środowiska naturalnego nie jest odpowiednim sposobem pomiaru. Największą wadą takiego 
działania jest to, że nie uwzględnia ono wydajności, a jedynie liczby oderwane. W związku z 
tym nie odzwierciedla ono wydajności systemu zabezpieczenia społecznego i ochrony 
środowiska naturalnego. Jeśli gospodarka się rozwija i stopa bezrobocia jest niska, z definicji 
stawka ta będzie niższa. Wydawanie znacznych sum na opiekę społeczną zwiększyłoby tę 
stawkę, ale mogłoby nie mieć pozytywnego rezultatu. Z kolei przy większej wydajności i 
mniejszych wydatkach stawka byłaby niższa. 

Wnioski
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Komisja jest zdania, że proponowana stawka celna byłaby sprzeczna z prawodawstwem UE, 
jak i z międzynarodowymi zobowiązaniami UE. Ponadto Komisja ma wątpliwości, czy 
proponowana stawka celna byłaby optymalnym sposobem niwelowania społecznych i 
gospodarczych różnic między państwami.


