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RECOMANDĂRI

Ref.: Petiţia nr. 1424/2009, adresată de Andreas Ebert, de cetăţenie germană, 
privind sugestia sa de creare a unor condiţii echitabile de concurenţă pentru 
comerţul internaţional

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul protestează împotriva contextului de comerţ liber din cadrul UE, ale cărei bariere 
vamale afectează comerţul acesteia cu ţări terţe. Petiţionarul prezintă un model statistic 
coherent de calculare a tarifelor vamale - cuprinzând factori aferenţi costurilor sociale şi de 
mediu - care ar crea condiţii echitabile şi o situaţie avantajoasă pentru comerţul din întreaga 
lume.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 11 mai 2010

Comisia acordă o foarte mare importanţă comerţului echitabil şi deschis. Cu toate că este 
convinsă de faptul că deschiderea aduce beneficii importante precum creşterea semnificativă a 
comerţului şi a PIB-ului, reducerea sărăciei, o mai bună eficienţă economică şi inovaţie, 
Comisia este conştientă de necesitatea existenţei unor condiţii echitabile de concurenţă.

În aceeaşi măsură, Comisia acordă o foarte mare importanţă asigurării trecerii la o creştere 
mai ecologică, una care să presupună o mai bună includere socială, acesta fiind un obiectiv pe 
care doreşte să îl atingă prin noua sa strategie UE 2020, pe care o va elabora în următoarele 
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câteva luni. Politica de comerţ deschis va reprezenta un element important, servind drept 
vector pentru proiecţia externă a principiilor pe care se va baza strategia: deschidere, protecţie 
şi durabilitate socială şi a mediului, precum şi angajament constructiv pe scena mondială.

În primul rând, importanţa comerţului deschis şi echitabil este motivul pentru care Comisia 
susţine şi apără ferm reglementările comerciale internaţionale. Introducerea unor tarife noi 
calculate la nivel bilateral în vederea compensării diferenţelor existente între cheltuielile 
făcute de ţări pentru aspecte sociale şi legate de mediu ar necesita o schimbare de proporţii a 
regulilor OMC. Sunt foarte puţine şanse ca acest lucru să poată fi negociat cu ţări aflate în 
curs de dezvoltare şi, întrucât OMC este o organizaţie de consens, această idee este ca şi 
exclusă.

Introducerea unui astfel de tarif nu este posibilă nici în conformitate cu legislaţia UE. UE este 
o uniune vamală din 1958, ceea ce înseamnă că toate taxele şi restricţiile vamale dintre statele 
membre au fost eliminate şi a fost introdus un tarif vamal comun pentru bunurile din ţări terţe.
Prin urmare, nu este posibilă introducerea unui tarif bilateral între ţările din interiorul UE, la 
fel cum nu este posibilă nici calcularea unor tarife bilaterale de către ţările din cadrul Uniunii 
faţă de parteneri comerciali individuali din afara UE. 

Solicitarea ca impozitul pe venit să fie rambursat ţărilor exportatoare în vederea compensării 
pagubelor sociale şi ecologice ar reprezenta, de asemenea, o imixtiune în competenţele 
guvernelor naţionale, în sensul că ar predetermina felul în care ţările respective ar trebui să îşi 
cheltuiască banii care li s-ar cuveni.

În fine, dintr-un punct de vedere pur tehnic, făcând abstracţie de obligaţiile legale şi 
restricţiile menţionate anterior, această metodă ar fi greu de aplicat. Practic, de cele mai multe 
ori nu există nicio legătură directă între costurile sociale şi preţul final al unui anumit produs. 
Teoretic, un impozit comercial este o modalitate ineficientă de abordare a diferenţelor dintre 
alte politici economice şi sociale aplicate în diverse ţări, atât din Europa, cât şi din restul 
lumii. Tariful propus este asemănător cu o taxă pigouviană, care este o taxă menită să 
contrabalanseze externalităţile negative. Cu toate acestea, utilizarea politicii comerciale pentru 
abordarea externalităţilor transfrontaliere nu este întotdeauna evidentă. Nu este garantată 
întotdeauna atingerea unui echilibru optim după impozitare, iar acest lucru poate genera un 
rezultat mai slab decât cel aşteptat. Dincolo de teorie, o problemă netrivială a oricărei aplicări 
practice a unei taxe pigouviene este complexitatea de care este nevoie pentru determinarea 
nivelului de impozitare. 

Ideea de a calcula o „Sozialquote” pentru a stabili tarifele este problematică, întrucât 
calcularea diferenţelor dintre cheltuielile făcute pentru aspecte sociale şi legate de mediu nu 
este neapărat potrivită ca unitate de măsură. Principalul punct slab al acestei măsuri este faptul 
că nu ia în calcul eficienţa, ci doar analizează cifre absolute. Prin urmare, nu reflectă eficienţa 
sistemului social sau a celui de mediu. Dacă economia prosperă şi rata şomajului este scăzută, 
taxa ar fi, prin definiţie, mai mică. Cheltuind mult pentru bunăstarea socială am creşte 
procentul, însă acest lucru se poate întâmpla şi fără să genereze un rezultat pozitiv. În schimb, 
dacă am fi eficienţi şi am cheltui mai puţin, procentul ar fi mai mic. 

Concluzie
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Comisia consideră că tariful propus ar încălca atât legislaţia în vigoare în UE, cât şi obligaţiile 
internaţionale ale UE. Mai mult, Comisia pune la îndoială faptul că tariful propus ar 
reprezenta o modalitate optimă de rezolvare a diferenţelor sociale şi economice dintre ţări.


