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КРАТКА ОБОСНОВКА

Новото рамково споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и неговите 
държави членки и Република Корея (наричана по-нататък „Корея“) бе подписано на 10 
май 2010 г. в Сеул. Споразумението следва да бъде ратифицирано на равнище ЕС и на 
национално равнище и незабавно да се прилага изцяло. 

Настоящото рамково споразумение продължава да укрепва двустранните отношения 
между ЕС и Корея, надхвърляйки обхвата на ССТ между ЕС и Корея, влязло в сила на 1 
юли 2011 г., и се очаква то да подобри общото качество на климата за стопанска 
дейност с оглед насърчаване на взаимно изгодни търговски и инвестиционни потоци.

С помощта на ССТ, ЕС и Корея отстраняват неоправданите нетарифни бариери пред 
търговията и инвестициите и те следва да продължат сътрудничеството за тяхното 
предотвратяване. И двете страни следва да продължават да бъдат активно ангажирани 
с редовен, регулаторен диалог с цел да гарантират равнопоставеност, основаваща се на 
международно приети стандарти, като по този начин намалят разходите за постигане на 
съответствие за предприятията и защитават покупателната способност на гражданите 
си.

Подобряването на конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) e 
един от ключовите фактори, за да могат последните да придобият международно 
измерение, и е надеждно средство за постигане на устойчив растеж и създаване на 
работни места и от двете страни.  Ето защо следва да продължат съвместните усилия за 
съкращаване на дейностите, нарушаващи конкуренцията и други нелоялни търговски 
практики, които противоречат на общата цел за отворена и справедлива търговия в 
услуга на устойчивото развитие.

Полезните взаимодействия между ЕС и Корея следва да се насърчават в съответствие с 
член 8 от Рамковото споразумение. В контекста на продължаващите  плурилатерални и 
многостранни преговори като, но не единствено, тези за Плурилатералното 
споразумение за услугите (TiSA) и Споразумението за информационните технологии 
(СИТ) в рамките на СТО, това може да бъде стимул за обещаващи компромиси между 
развитите икономики в полза на многостранната система за търговия като цяло.

Увеличаването на преките чуждестранни инвестиции е важно за изграждане и 
модернизиране на свързаните с търговията инфраструктури, насърчаване на 
екологичните технологии, продукти и услуги, включително системите за екологично 
управление и екологично етикетиране, така че откритата и справедлива търговия да 
допринася за отговорно управление на природните ресурси и биологичното 
разнообразие.

Двете страни следва да улеснят регистрацията и защитата на правата на интелектуална 
собственост, като географските указания, и да засилят усилията си в борбата с 
фалшифицирането и незаконните трансакции. Сключването на двустранно 
споразумение относно търговията с прекурсори на наркотични вещества също ще 
допринесе за постигането на тази цел.

******

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да предложи на Парламента да даде одобрението си.
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