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KORT BEGRUNDELSE

Den nye rammeaftale om handel og samarbejde mellem EU og dets medlemsstater på den ene 
side og Republikken Korea (i det følgende benævnt Korea) på den anden side blev 
undertegnet den 10. maj 2010 i Seoul. Aftalen bør snarest muligt ratificeres på EU-plan og på 
nationalt plan og gennemføres nøje. 

Denne rammeaftale styrker de bilaterale forbindelser mellem EU og Korea yderligere ud over 
anvendelsesområdet for frihandelsaftalen mellem EU og Korea, som trådte i kraft den 1. juli 
2011, og den forventes at ville forbedre erhvervsklimaets generelle beskaffenhed med henblik 
på at skabe gensidigt fordelagtige handels- og investeringsstrømme.

EU og Korea har med frihandelsaftalen udryddet uberettigede ikke-toldmæssige hindringer 
for handel og investeringer, og de bør fortsat arbejde sammen om at forhindre disse. Begge 
parter bør vedblive med at være aktivt engageret i hyppig dialog om regulering for at sikre 
lige konkurrencevilkår baseret på internationalt anerkendte standarder og dermed mindske 
overholdelsesomkostningerne for virksomhederne og beskytte deres borgeres købekraft.

Forbedring af små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne er en af 
nøglefaktorerne i deres internationalisering og en realiserbar måde, hvorpå begge parter kan 
opnå bæredygtig vækst og jobskabelse. Derfor bør der fortsat være en fælles indsats for at 
begrænse konkurrencebegrænsende aktiviteter og andre former for illoyal handelspraksis, som 
er i modstrid med det fælles mål om åben og fair handel til gavn for bæredygtig udvikling.

Synergier mellem EU og Korea bør fremmes i overensstemmelse med artikel 8 i 
rammeaftalen. I forbindelse med igangværende plurilaterale og multilaterale forhandlinger, 
som f.eks. – men ikke udelukkende – dem om den plurilaterale aftale om handel med 
tjenesteydelser (TiSA) og WTO's aftale om handel med informationsteknologiprodukter 
(ITA), kan dette give anledning til gennemførlige kompromiser mellem udviklede økonomier 
til generel gavn for det multilaterale handelssystem.

Forøgede direkte udenlandske investeringer er vigtige for opførelse og modernisering af 
handelsrelateret infrastruktur, fremme af miljøteknologier, produkter og tjenesteydelser,
herunder miljøstyringssystemer og miljømærkning, således at åben og fair handel bidrager til 
ansvarlig forvaltning af naturressourcer og biologisk mangfoldighed.

Begge parter bør fremme registrering og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
som f.eks. geografiske betegnelser, og optrappe deres indsats for at bekæmpe 
varemærkeforfalskning og ulovlige transaktioner. Indgåelsen af en bilateral aftale om handel 
med narkotikaprækursorer vil også bidrage til dette mål.

******

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin godkendelse.
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