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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 

международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

A. като има предвид, че споразумението за свободна търговия (ССТ) между 

Европейския съюз и Република Корея донесе значителни ползи за търговията между 

двете страни, като допринася за икономическото развитие, разкрива нови 

възможности за бизнес и създава нови и устойчиви работни места както в ЕС, така и 

в Република Корея; 

Б. като има предвид, че споразумението за свободна търговия между ЕС и Република 

Корея отваря нови възможности за търговия на бързоразвиващия се 

източноазиатски пазар; 

В. като има предвид, че по силата на глава 13 от ССТ Република Корея е поела 

отговорност да спазва, насърчава и прилага в своето законодателство и практика 

основните международни стандарти, определени в конвенциите на Международната 

организация по труда (МОТ); 

Г. като има предвид, че ССТ между ЕС и Република Корея е първото от 

споразуменията за свободна търговия от ново поколение, сключени от ЕС, чийто 

обхват е по-широк от този на всички предишни споразумения и включва 

ангажименти относно трудовите права, система за последващи действия и участие 

на социалните партньори и гражданското общество; 

Д. като има предвид, че съгласно глава 13 от ССТ ЕС и Република Корея потвърждават 

правото на страните да определят свои собствени равнища на опазване на околната 

среда и защита на труда, като същевременно се цели постигането на висока степен 

на защита; 

Е. като има предвид, че бъдещата търговска стратегия заявява, че високата степен на 

защита на трудовите права е една от целите на политиката за справедлива търговия; 

1. приветства стъпките, предприети от Комисията в търговските отношения с 

Република Корея за насърчаване на устойчивото развитие, по-специално в областта 

на заетостта и професиите; 

2. изразява загриженост във връзка с последните докладвани репресии над 

профсъюзите в Република Корея; призовава Комисията да започне консултации с 

корейските органи относно докладваните нарушения на основните права, като 

свободата на сдружаване, и неосигуряването на ефективно признаване на правото 

на колективно договаряне; изисква от Комисията да предостави публичен достъп до 

своята оценка на ситуацията; счита, че е важно да се гледа напред и да се провежда 

разследване в случаите, когато споразумението за свободна търговия може да се 

подобри по начин, който е от полза за двете страни, с оглед не само на 

предприемаческите интереси, но и на интересите на служителите и по-широката 

общественост; 
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3. припомня, че дадена страна не трябва да отслабва или намалява трудовата защита, 

предоставена в нейното законодателство, с цел насърчаване на търговията или 

инвестициите; изразява загриженост по повод на предприетите неотдавна промени в 

трудовото законодателство на Република Корея и поради това призовава Комисията 

да разследва евентуалното неспазване и да подготви подходящи мерки в случай на 

нарушения на изискванията, определени в глава 13; 

4. насърчава Република Корея да ратифицира и приведе в изпълнение без ненужно 

забавяне основните конвенции на МОТ, които все още не е ратифицирала; 

приветства стартирането на финансиран от ЕС проект в подкрепа на Република 

Корея за прилагането на Конвенцията на МОТ относно премахването на 

дискриминацията в областта на заетостта и професиите като важна инициатива за 

защитата на основните права на работниците; 

5. приветства ролята на вътрешните консултативни групи (ВКГ) в подготовката на 

съвместен проект относно прилагането на Конвенция № 111 на МОТ и предлага 

ВКГ да изготвят подобен проект за прилагане на всички основни конвенции на 

МОТ в близко бъдеще; 

6. изразява съжаление относно отсъствието на клауза в ССТ между ЕС и Република 

Корея, която да освобождава от вносни мита повторното влизане на ремонтирани 

стоки; призовава Комисията спешно да намери решение на този проблем, който 

представлява неблагоприятно конкурентно положение за европейските дружества, 

като излага на риск работните места; 

7. изисква от Комисията да осигури наблюдение от страна на ВКГ на развитието на 

положението с трудовите права в Република Корея и да получава, проучва и намира 

решения във връзка с резултатите от разискванията на ВКГ; 

8. припомня общия ангажимент на ЕС и Република Корея за насърчаване на достойния 

труд и свободата на сдружаване, ефективно признаване на правото на колективно 

договаряне, премахване на всички форми на принудителен или задължителен труд, 

ефективно преустановяване на детския труд и елиминиране на дискриминацията по 

отношение на заетостта и професиите; 

9. подчертава, че трудовите стандарти не следва да представляват нетарифни пречки 

пред търговията, а следва да допринасят за осигуряване на подходяща защита на 

интересите на работодателите и работниците, да повишават жизнените стандарти и 

да стимулират икономическия растеж, конкурентоспособността и стабилността; 

10. очаква от страните по споразумението да спазват основните права на работниците и 

основните международни трудови стандарти в съответствие с член 13 от ССТ; 

препоръчва Комисията да предостави оценка на неговото прилагане; счита, че 

европейските дружества трябва да играят важна роля в насърчаването на 

международните стандарти за добро управление и права на човека; изразява 

подкрепа за включването на клаузи относно правата на човека във всички 

международни споразумения между ЕС и трети държави, включително по 

отношение на трудовите стандарти; 

11. призовава Комисията да наблюдава отблизо въздействието на споразумението 
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върху европейския пазар на труда и върху конкретни икономически сектори на 

равнището на Съюза и на държавите членки; 

12. подчертава значението на диалога между Комисията, социалните партньори и 

гражданското общество с оглед продължаване на изпълнението на задълженията, 

определени в споразумението. 
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