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Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą
Południową
Stosowana od 2011 r. umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową weszła w życie w
grudniu 2015 r. Umowa zdecydowanie ożywiła wymianę handlową między UE a Koreą Południową.
W maju 2017 r. Parlament Europejski ma przyjąć sprawozdanie w sprawie pięciu lat stosowania
umowy o wolnym handlu.

UE i Korea Południowa: ważni partnerzy
handlowi
UE i Korea Południowa są partnerami strategicznymi od
października 2010 r. Stosowana od lipca 2011 r. umowa
o wolnym handlu między UE a Koreą Południową
(umowa o wolnym handlu) weszła w życie w grudniu
2015 r. W lipcu 2016 r. zlikwidowane zostały cła
przywozowe w odniesieniu do wszystkich produktów, z
wyjątkiem niektórych produktów rolnych. Umowa ta
jest pierwszą unijną umową o wolnym handlu nowej
generacji, ponieważ zawiera ona postanowienia
wykraczające poza liberalizację ceł oraz uregulowania
dotyczące eliminowania barier pozataryfowych. UE jest
trzecim co do wielkości partnerem handlowym Korei
Południowej, po Chinach i USA. Korea Południowa jest
ósmym co do wielkości partnerem handlowym UE. Umowa ramowa między UE a Koreą Południową weszła w
życie w czerwcu 2014 r.
Umowa o wolnym handlu zdecydowanie ożywiła wymianę handlową między UE a Koreą Południową.
Wartość całkowitej wymiany handlowej stale rośnie, chociaż w 2016 r. odnotowano niewielki jej spadek. W
2011 r. wartość całkowitej wymiany handlowej wyniosła 68,8 mld EUR, w 2015 r. osiągnęła 90,1 mld EUR, co
stanowiło wzrost o ponad 30%, po czym, w 2016 r., spadła nieznacznie do 85,9 mld EUR. Do 2012 r. UE miała
deficyt handlowy, jednak od tamtej pory UE odnotowuje nadwyżki – 5,4 mld EUR w 2015 r. i 3,1 mld EUR w
2016 r. Umowa o wolnym handlu przyniosła korzyści również Korei Południowej: wartość eksportu do UE
wzrosła z 36,3 mld EUR w 2011 r. do 42,3 mld EUR w 2015 r. (ze spadkiem do 41,4 mld EUR w 2016 r.). Jeśli
chodzi o handel usługami, w 2015 r. w UE zaobserwowano nadwyżkę w wysokości 4,8 mld EUR.

Perspektywy na przyszłość umowy o wolnym handlu między UE a Koreą
Południową
Negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową rozpoczęły się w maju 2007
r., przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, na mocy którego bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)
zostały włączone do wyłącznych kompetencji UE: umowa o wolnym handlu nie zawiera zatem rozdziału
poświęconego inwestycjom. Komisja Europejska planuje obecnie wprowadzenie zmian do umowy o wolnym
handlu, tak aby zawrzeć w niej postanowienia dotyczące norm ochrony inwestycji oraz mechanizm
rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, z uwzględnieniem obecnych negocjacji z Kanadą
mających na celu utworzenie wielostronnego trybunału inwestycyjnego po podpisaniu kompleksowej

Przepływy handlowe między UE a Koreą Południową w
ramach umowy o wolnym handlu

Źródło: Eurostat, 2017 r. Dane wyrażone w miliardach EUR.

https://epthinktank.eu/2012/10/02/eu-strategic-partnerships-with-third-countries/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=EN
http://europeanlawblog.eu/2017/01/10/the-power-to-conclude-the-eus-new-generation-of-ftas-ag-sharpston-in-opinion-215/
http://europeanlawblog.eu/2017/01/10/the-power-to-conclude-the-eus-new-generation-of-ftas-ag-sharpston-in-opinion-215/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113448.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113448.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/framework_agreement_final_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111834.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4350_pl.htm
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego pierwsza sesja majowa w 2017 r.
PE 603.907 2

umowy gospodarczo-handlowej (CETA) z Ottawą. UE jest jednym z głównych inwestorów w Korei
Południowej: w 2015 r. wartość inwestycji bezpośrednich wyniosła 49,8 mld EUR.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W maju 2017 r. w Strasburgu Parlament Europejski ma debatować nad sprawozdaniem w sprawie pięciu lat
stosowania umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową. W dniu 21 marca 2017 r.,
parlamentarna Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy, w
którym posłowie podkreślili, że umowa o wolnym handlu jest procesem, a zatem podejmowana w jej ramach
działalność powinna pozostawać przedmiotem okresowych analiz i ocen. Komisja podkreśliła, że między
państwami członkowskimi UE istnieją znaczne różnice w poziomie wykorzystania preferencji, wahające się od
16 % do 92 %. Komisja zwróciła również uwagę na pewne bariery techniczne w handlu, bariery w obszarze
środków sanitarnych i fitosanitarnych, prawa własności intelektualnej, rozdział dotyczący handlu i
zrównoważonego rozwoju oraz sformułowanie reguł pochodzenia.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2015/2059(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: INTA; Sprawozdawca: Adam
Szejnfeld (PPE, Polska).
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