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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nová „rámcová dohoda“ o obchodu a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy 
a Korejskou republikou (dále jen „Korea“) byla podepsána dne 10. května 2010 v Soulu. 
Dohoda by měla být ratifikována na úrovni EU i vnitrostátní úrovni a důsledně a bezodkladně 
provedena. 

Tato rámcová dohoda dále posiluje dvoustranné vztahy mezi EU a Koreou přesahující 
působnost dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou, jež vstoupila v platnost dne 
1. července 2011, a očekává se, že zlepší celkovou kvalitu podnikatelského prostředí s cílem 
podpořit oboustranně výhodné obchodní a investiční toky.

EU a Korea dohodou o volném obchodu odstranily neodůvodněné necelní překážky obchodu 
a investic a měly by i nadále spolupracovat na jejich předcházení. Obě strany by se nadále 
měly často aktivně účastnit oboustranného dialogu o právních předpisech s cílem zajistit 
rovné podmínky na základě mezinárodně dohodnutých norem, díky čemuž se sníží náklady 
na dosažení souladu pro podniky a bude chráněna kupní síla občanů.

Zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) je jedním z klíčových 
faktorů jejich internacionalizace a realizovatelný způsob, jak na obou stranách dosáhnout 
udržitelného růstu a tvorby pracovních míst. Je proto třeba pokračovat ve společných snahách 
o potírání protisoutěžních činností a jiných nekalých obchodních praktik, jež jsou v rozporu 
se sdíleným cílem otevřeného a spravedlivého obchodu sloužícího udržitelnému rozvoji.

Je třeba podporovat součinnost mezi EU a Koreou v souladu s článkem 8 rámcové dohody. 
V kontextu probíhajících vícestranných a mnohostranných jednání, jako jsou například ta 
o vícestranné dohodě o obchodování se službami (TISA) nebo o dohodě WTO o informačních 
technologiích (ITA), by to mohlo být podnětem ke schůdným kompromisům mezi 
rozvinutými ekonomikami, které budou pro mnohostranný obchodní systém celkově přínosné.

Je důležité navýšit přímé zahraniční investice do výstavby a modernizace infrastruktury 
související s obchodem a podporovat ekologické technologie, výrobky a služby, včetně 
systémů environmentálního managementu a ekologického označování, tak aby otevřený 
a spravedlivý obchod přispíval k odpovědnému řízení přírodních zdrojů a biologické 
rozmanitosti.

Obě strany by měly usnadňovat registraci a ochranu práv duševního vlastnictví, jako jsou 
například zeměpisná označení, a zintenzívnit své úsilí v boji proti padělání a nedovoleným 
transakcím. K tomuto cíli by přispělo rovněž uzavření dvoustranné dohody o obchodu 
s prekursory drog.

******

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.
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