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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η νέα 'Συμφωνία πλαίσιο' περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 
μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας (εφεξής 'Κορέα'), αφετέρου, υπεγράφη
στη Σεούλ στις 10 Μαΐου 2010. Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί σε επίπεδο ΕΕ και σε 
επίπεδο κρατών μελών και να εφαρμοσθεί ολοκληρωμένα και χωρίς καθυστέρηση.

Η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο ενισχύει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της 
Κορέας και πέρα από το πεδίο εφαρμογής της ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 2011, και αναμένεται ότι με τη συμφωνία αυτή θα ενισχυθεί η συνολική ποιότητα του 
επιχειρηματικού κλίματος στο πλαίσιο της προοπτικής να προωθηθούν αμοιβαία ευνοϊκές 
εμπορικές συναλλαγές και επενδυτικές ροές.

Η ΕΕ και η Κορέα ήραν με τη ΣΕΣ τους αδικαιολόγητους μη δασμολογικούς φραγμούς στο 
εμπόριο και τις επενδύσεις, και θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την πρόληψή 
τους. Και τα δύο μέρη πρέπει να παραμείνουν ενεργά δεσμευμένα όσον αφορά τη συμμετοχή 
τους σε συχνούς διαλόγους για τις κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού επί τη βάσει διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων, μειώνοντας με τον τρόπο 
αυτό το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και προστατεύοντας την αγοραστική 
δύναμη των πολιτών τους.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) είναι παράγων
ζωτικής σημασίας για τη διεθνοποίησή τους και βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη αειφόρου 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης σε αμφότερες τις πλευρές· Συνεπώς, θα πρέπει να 
συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες περιορισμού των αντι-ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων 
και των λοιπών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που αντιστρατεύονται τον κοινό στόχο της 
δημιουργίας ανοικτού και δίκαιου εμπορίου στην υπηρεσία της αειφόρου ανάπτυξης.

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας σύμφωνα με το άρθρο 
8 της συμφωνίας πλαίσιο. Στο πλαίσιο των εν εξελίξει πλειονομερών και πολυμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων όπως είναι, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτές για την πλειονομερή 
συμφωνία για τις υπηρεσίες και τη συμφωνία για τις τεχνολογίες των πληροφοριών του ΠΟΕ, 
η ενίσχυση αυτή θα μπορούσε να εμπνεύσει βιώσιμες συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ των 
αναπτυγμένων οικονομιών, προς γενικό όφελος του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Η αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων είναι σημαντική στη δημιουργία και τον 
εκσυγχρονισμό της υποδομής που σχετίζεται με το εμπόριο, με την προώθηση 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και 
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής επισήμανσης, ούτως ώστε το 
ανοικτό και δίκαιο εμπόριο να συμβάλλει στη υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και 
της βιολογικής ποικιλότητας.

Αμφότερα τα μέρη θα πρέπει να διευκολύνουν την καταχώριση και προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως είναι η γεωγραφική ένδειξη, και να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της πλαστογράφησης και των παράνομων 
συναλλαγών. Η σύναψη διμερούς συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο πρόδρομων ουσιών 
ναρκωτικών θα συνέβαλλε επίσης στην επίτευξη του στόχου αυτού.
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******

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει έγκριση.
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