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LÜHISELGITUS

ELi ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi (edaspidi Korea) vaheline kaubanduse ja 
koostöö raamleping allkirjastati 10. mail 2010 Soulis. Leping tuleks ratifitseerida ELi ja 
liikmesriikide tasandil ning see tuleks viivitamata igakülgselt rakendada. 

Raamlepinguga tugevdatakse veelgi ELi ja Korea vahelisi kahepoolseid suhteid ka väljaspool 
ELi–Korea vabakaubanduslepingut, mis jõustus 1. juulil 2011. aastal, ning see peaks 
parandama üleüldist ettevõtluskeskkonda, soodustades vastastikku kasulikku kaubandust ja 
investeerimistegevust.

EL ja Korea on vabakaubanduslepinguga kõrvaldanud põhjendamatud mittetariifsed 
kaubandus- ja investeerimistõkked ning kumbki osapool peaks jätkama koostööd nende tõkete 
tekkimise ennetamiseks. Mõlemad pooled peaksid aktiivselt jätkama tihedat reguleerimisalast 
dialoogi, et tagada rahvusvahelistel standarditel põhinevad võrdsed tingimused, vähendades 
ettevõtjate nõuete täitmisega seotud kulutusi ja kaitstes oma kodanike ostujõudu.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) konkurentsivõime arendamine on 
võtmeteguriks nende rahvusvahelistumisel ning otstarbekas moodus, millega saavutada püsiv 
majanduskasv ja töökohtade loomine mõlemal pool. Seepärast tuleks jätkata ühiste pingutuste 
tegemist, et piirata konkurentsivastast ja muud tegevust, mis on vastuolus ühise eesmärgiga 
edendada avatud ja õiglast kaubandust jätkusuutliku arengu tagamiseks.

ELi ja Korea vahelist sünergiat tuleks soodustada kooskõlas raamlepingu artikliga 8. 
Käimasolevad mõne- ja mitmepoolsed läbirääkimised (mitmepoolse teenustelepingu 
läbirääkimised, WTO infotehnoloogia lepingu läbirääkimised jt) võivad viia arenenud 
majanduste vaheliste toimivate kompromissideni mitmepoolse kaubandussüsteemi üldiseks 
hüvanguks.

Oluline on suurendada välismaiseid otseinvesteeringuid kaubandusega seotud infrastruktuuri 
rajamisel ja kaasajastamisel, keskkonnatehnoloogialahenduste, -toodete ja -teenuste, 
sealhulgas keskkonnajuhtimissüsteemide ja keskkonnamärgisega varustamise edendamisel, et 
avatud ja õiglane kaubandus aitaks kaasa loodusressursside vastutustundlikule kasutamisele ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele.

Mõlemad pooled peaksid lihtsustama intellektuaalomandi õiguste, nagu geograafilised 
tähised, registreerimist ja kaitset ning tõhustama pingutusi võltsimise ja ebaseaduslike 
tehingute vastu võitlemisel. Kõnealuse eesmärgi saavutamisele aitaks samuti kaasa 
kahepoolse narkootikumide lähteainetega kauplemist käsitleva lepingu sõlmimine.

******

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil teha Euroopa 
Parlamendile ettepanek anda nõusolek.
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