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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International 

Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea har medført 

betydelige fordele for handelen mellem begge lande, bidraget til økonomisk udvikling, 

åbnet nye forretningsmuligheder og skabt nye og varige arbejdspladser både i EU og i 

Republikken Korea; 

B. der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea har åbnet nye 

handelsmuligheder på det stærkt voksende østasiatiske marked; 

C. der henviser til, at Republikken Korea i henhold til kapitel 13 i frihandelsaftalen med EU 

har forpligtet sig til at overholde og fremme centrale internationale standarder i Den 

Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventioner og anvende dem i sin lovgivning 

og i praksis; 

D. der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea er den første af en 

ny generation af frihandelsaftaler, der er indgået af EU, idet dens anvendelsesområde er 

bredere end nogen tidligere aftale og omfatter forpligtelser vedrørende 

arbejdstagerrettigheder, et opfølgningssystem samt inddragelse af arbejdsmarkedets parter 

og civilsamfundet; 

E. der henviser til, at EU og Republikken Korea i kapitel 13 i frihandelsaftalen bekræfter 

parternes ret til at fastlægge deres eget niveau af beskyttelse inden for områderne miljø og 

arbejdsmarkedsforhold, idet der tilstræbes et højt beskyttelsesniveau; 

F. der henviser til, at det i den kommende handelsstrategi erklæres, at stærke 

arbejdstagerrettigheder er et af målene i en retfærdig handelspolitik; 

1. glæder sig over de skridt, Kommissionen har taget i handelsforbindelserne med 

Republikken Korea for at fremme bæredygtig udvikling, især hvad angår beskæftigelse og 

erhverv; 

2. er bekymret over den nyligt rapporterede voldelige undertrykkelse af fagforeninger i 

Republikken Korea; opfordrer Kommissionen til at indlede drøftelser med de koreanske 

myndigheder om de påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder, såsom 

foreningsfriheden, og den manglende sikring af en reel anerkendelse af arbejdstageres ret 

til kollektive forhandlinger; anmoder Kommissionen om at gøre sin vurdering af 

situationen offentligt tilgængelig; mener, at det er vigtigt at se fremad og undersøge, hvor 

frihandelsaftalen kan forbedres på en måde, der er til gavn for begge parter, ikke blot med 

hensyn til erhvervsmæssige interesser, men også med hensyn til arbejdstagernes og den 

bredere befolknings interesser; 

3. minder om, at en part ikke må svække eller reducere den beskyttelse, der er fastsat i dens 

lovgivning, for at fremme handel eller investeringer; er bekymret over de nylige 

ændringer af arbejdsretten, som har fundet sted i Republikken Korea, og opfordrer derfor 
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Kommissionen til at undersøge eventuel manglende overholdelse af kravene i kapitel 13 

og i tilfælde af tilsidesættelse af kravene udarbejde passende foranstaltninger; 

4. tilskynder Republikken Korea til at uden unødigt ophold at ratificere og gennemføre de 

grundlæggende ILO-konventioner, som landet endnu ikke har ratificeret; glæder sig over 

iværksættelsen af det EU-finansierede projekt med henblik på at støtte Republikken Korea 

i dets gennemførelse af ILO's konvention om forbud mod forskelsbehandling med hensyn 

til beskæftigelse og erhverv som et vigtigt initiativ til beskyttelse af arbejdstagernes 

grundlæggende rettigheder; 

5. roser de nationale rådgivende grupper for deres indsats i udarbejdelsen af et fælles projekt 

vedrørende gennemførelsen af ILO's konvention 111 og foreslår, at de nationale 

rådgivende grupper udarbejder et lignende projekt om gennemførelse af alle ILO's 

grundlæggende konventioner i nær fremtid; 

6. beklager manglen på en bestemmelse i frihandelsaftalen mellem EU og Republikken 

Korea, der fritager reparerede varer fra told, når de sendes tilbage igen efter reparation; 

opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at finde en løsning på dette problem, som 

udgør en konkurrencemæssig ulempe for europæiske virksomheder og bringer 

arbejdspladser i fare; 

7. anmoder Kommissionen om at få udviklingen i arbejdstageres rettigheder i Republikken 

Korea behandlet af de nationale rådgivende grupper og om at tage imod, undersøge og 

finde frem til løsninger, som er i overensstemmelse med resultaterne af de nationale 

rådgivende gruppers drøftelser; 

8. minder om både EU's og Republikken Koreas engagement i at fremme ordentligt arbejde, 

forsamlingsfriheden og den reelle anerkendelse af retten til kollektive 

overenskomstforhandlinger, afskaffe alle former for tvangsarbejde, reelt at afskaffe 

børnearbejde samt at afskaffe forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og 

erhverv; 

9. understreger, at arbejdsstandarder ikke bør udgøre ikketoldmæssige handelshindringer, 

men snarere bør bidrage til at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af arbejdsgivernes og 

arbejdstagernes interesser, forøge levestandarden og fremme økonomisk vækst, 

konkurrenceevne og stabilitet; 

10. forventer, at aftaleparterne respekterer arbejdstagernes grundlæggende rettigheder og de 

centrale internationale arbejdsstandarder i overensstemmelse med artikel 13 i 

frihandelsaftalen; henstiller, at Kommissionen fremlægger en vurdering af 

gennemførelsen heraf; mener, at europæiske virksomheder har en vigtig rolle at spille med 

hensyn til at fremme internationale standarder for god regeringsførelse og 

menneskerettigheder; støtter medtagelsen af arbejdstagerrettighedsklausuler i alle 

relevante internationale aftaler mellem EU og tredjelande, herunder hvad angår 

arbejdsstandarder; 

11. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge virkningerne af aftalen på det europæiske 

arbejdsmarked og på specifikke økonomiske sektorer, både på EU-plan og på 

medlemsstatsplan; 
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12. fremhæver betydningen af dialog mellem Kommissionen, arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundet med henblik på at fortsætte gennemførelsen af de forpligtelser, der er 

fastsat i aftalen. 
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