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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de vrijhandelsovereenkomst (FTA) tussen de EU en de Republiek Korea 

aanzienlijke voordelen heeft opgeleverd voor de handel tussen beide partijen en bijdraagt 

tot economische ontwikkeling en tot het creëren van nieuwe kansen voor bedrijven en 

nieuwe, duurzame banen, zowel in de EU als in de Republiek Korea; 

B. overwegende dat de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Korea tot 

nieuwe handelsmogelijkheden heeft geleid op de snel groeiende Oost-Aziatische markt; 

C. overwegende dat op grond van hoofdstuk 13 van de FTA, de Republiek Korea zich ertoe 

heeft verbonden in zijn wetgeving en in de praktijk de in de verdragen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgenomen internationale fundamentele normen 

te eerbiedigen, te bevorderen en uit te voeren; 

D. overwegende dat de FTA tussen de EU en de Republiek Korea de eerste van een nieuwe 

generatie door de EU gesloten FTA's is, aangezien deze een breder toepassingsgebied 

heeft dan alle voorafgaande overeenkomsten en voorziet in verbintenissen betreffende 

arbeidsrechten, een follow-upsysteem en deelname van de sociale partners en het 

maatschappelijk middenveld; 

E. overwegende dat in hoofdstuk 13 van de FTA wordt bevestigd dat de EU en de Republiek 

Korea het recht hebben hun eigen niveaus van milieu- en arbeidsbescherming vast te 

stellen, waarbij naar een hoog beschermingsniveau wordt gestreefd; 

F. overwegende dat in de toekomstige handelsstrategie solide arbeidsrechten tot de 

doelstellingen van eerlijk handelsbeleid behoren; 

1. is ingenomen met de initiatieven van de Commissie wat betreft de handelsbetrekkingen 

met de Republiek Korea om duurzame ontwikkeling te bevorderen, met name op het 

gebied van arbeid en beroep; 

2. is bezorgd over de laatst gemelde onderdrukking van vakbonden in de Republiek Korea; 

verzoekt de Commissie raadplegingen op gang te brengen met de Koreaanse autoriteiten 

over de gemelde schendingen van grondrechten zoals de vrijheid van vereniging en het 

feit dat de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen niet wordt 

gewaarborgd; verzoekt de Commissie haar beoordeling van de situatie openbaar te maken; 

meent dat het belangrijk is vooruit te kijken en te onderzoeken waar de 

vrijhandelsovereenkomst kan worden verbeterd ten gunste van beide partijen, en dit niet 

enkel in het voordeel van bedrijven, maar ook van werknemers en het bredere publiek; 

3. herhaalt dat geen van de partijen de arbeidsbescherming zoals die in zijn wetgeving 

geregeld is mag afzwakken of verminderen om handel of investeringen aan te moedigen; 

maakt zich zorgen over de recente herzieningen van het arbeidsrecht in de Republiek 

Korea en verzoekt de Commissie dan ook te onderzoeken of er sprake is van niet-naleving 
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en passende maatregelen voor te bereiden indien de voorschriften van hoofdstuk 13 

geschonden zijn; 

4. moedigt de Republiek Korea ertoe aan de fundamentele IAO-verdragen die het nog niet 

heeft geratificeerd onverwijld te ratificeren en ten uitvoer te leggen; is ingenomen met de 

start van het door de EU gesubsidieerde project om de Republiek Korea te ondersteunen 

bij de tenuitvoerlegging van het IAO-verdrag over non-discriminatie in arbeid en beroep 

als belangrijk initiatief ten behoeve van de bescherming van de grondrechten van 

werkenden; 

5. looft de rol van de interne adviesgroepen bij de opstelling van een gezamenlijk project 

voor de tenuitvoerlegging van IAO-aanbeveling 111, en adviseert hen in de nabije 

toekomst een soortgelijk project te starten voor de tenuitvoerlegging van alle 

kernverdragen van de IAO; 

6. betreurt het ontbreken van een bepaling in de FTA tussen de EU en de Republiek Korea 

die voor herstelde goederen voorziet in vrijstelling van douanerechten bij herinvoer; 

verzoekt de Commissie met spoed een oplossing te vinden voor dit probleem, dat het 

concurrentievermogen van Europese bedrijven schaadt en banen op het spel zet; 

7. verzoekt de Commissie de interne adviesgroepen te laten toezien op de ontwikkeling van 

de arbeidsrechtensituatie in de Republiek Korea en de resultaten van de besprekingen in 

de adviesgroepen in ontvangst te nemen, te behandelen en oplossingen te vinden die 

ermee in lijn zijn; 

8. herinnert aan de verbintenis van zowel de EU als de Republiek Korea wat betreft de 

bevordering van fatsoenlijk werk, vrijheid van vereniging en de daadwerkelijke erkenning 

van het recht van collectieve onderhandelingen, de uitbanning van alle vormen van 

gedwongen of verplichte arbeid, de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en de 

uitbanning van discriminatie met betrekking tot arbeid en beroep; 

9. benadrukt dat arbeidsnormen geen non-tarifaire handelsbelemmeringen mogen vormen, 

maar er juist toe moeten bijdragen dat de belangen van werkgevers en werknemers naar 

behoren worden beschermd, waardoor de levensstandaard wordt verbeterd en 

economische groei, concurrentievermogen en stabiliteit worden bevorderd; 

10. verwacht dat de partijen bij de overeenkomst de grondrechten van werkenden en de 

internationale fundamentele arbeidsnormen eerbiedigen overeenkomstig artikel 13 van de 

FTA; beveelt aan dat de Commissie een beoordeling van de tenuitvoerlegging ervan geeft; 

is van mening dat Europese bedrijven een belangrijke rol hebben in de bevordering van 

internationale normen inzake deugdelijk bestuur en mensenrechten; ondersteunt de 

opname van clausules betreffende de rechten van werkenden in alle relevante 

internationale overeenkomsten tussen de EU en derde landen, onder andere met 

betrekking tot arbeidsnormen; 

11. verzoekt de Commissie nauwlettend toe te zien op de gevolgen van de overeenkomst voor 

de Europese arbeidsmarkt en specifieke economische sectoren op het niveau van de Unie 

en van de lidstaten; 

12. benadrukt het belang van de dialoog tussen de Commissie, de sociale partners en het 
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maatschappelijk middenveld, met het oog op de tenuitvoerlegging van de verbintenissen 

die met de overeenkomst zijn aangegaan. 
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