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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan (jäljempänä Korea) 
välinen kauppaa ja yhteistyötä koskeva uusi puitesopimus allekirjoitettiin 10. toukokuuta 
2010 Soulissa. Sopimus olisi ratifioitava EU:ssa ja kansallisella tasolla sekä pantava 
täysimääräisesti ja viipymättä täytäntöön. 

Tässä puitesopimuksessa vahvistetaan entisestään EU:n ja Korean kahdenvälisiä suhteita 
1. heinäkuuta 2011 voimaan tulleen EU:n ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen 
soveltamisalan ulkopuolella, ja sen odotetaan parantavan liiketoimintaympäristön yleistä 
laatua ja edistävän molempia osapuolia hyödyttäviä kauppa- ja investointivirtoja.

EU ja Korea ovat vapaakauppasopimuksen avulla poistaneet perusteettomia muihin kuin 
tulleihin perustuvia kaupan ja investointien esteitä, ja niiden olisi jatkettava yhteistyötä 
esteiden ehkäisemiseksi. Molempien osapuolten olisi oltava edelleen aktiivisesti mukana 
säännöllisin väliajoin järjestettävässä sääntelyä koskevassa vuoropuhelussa, joitta voidaan 
varmistaa kansainvälisesti hyväksyttyihin normeihin perustuvat tasavertaiset 
toimintaedellytykset ja tällä tavoin vähentää sääntöjen noudattamisesta yrityksille aiheutuvia 
kustannuksia ja suojella kansalaistensa ostovoimaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kilpailukyvyn parantaminen on yksi 
tärkeimmistä tekijöistä yritysten kansainvälistymisen kannalta ja toteuttamiskelpoinen keino 
saada aikaan kestävää kasvua ja luoda työpaikkoja niin EU:ssa kuin Koreassa. Sen vuoksi 
olisi jatkettava yhteisiä ponnisteluja, joilla rajoitetaan kilpailunvastaisia ja muita 
epäoikeudenmukaisia kauppakäytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa kestävää kehitystä edistävää 
avointa ja oikeudenmukaista kauppaa koskevan yhteisen tavoitteen kanssa.

EU:n ja Korean välisiä synergioita olisi edistettävä puitesopimuksen 8 artiklan mukaisesti. 
Meneillään olevissa useammankeskisissä ja monenvälisissä neuvotteluissa, esimerkiksi 
useammankeskistä palvelusopimusta ja WTO:n tietotekniikkasopimusta koskevissa 
neuvotteluissa mutta ei kuitenkaan niihin rajoittuen, tämä voi edistää kehittyneiden talouksien 
välisiä toteuttamiskelpoisia kompromissiratkaisuja monenvälisen kauppajärjestelmän 
yleiseksi hyödyksi.

On tärkeää lisätä suoria ulkomaisia investointeja kauppaan liittyvän infrastruktuurin 
rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen sekä ympäristöteknologioiden, tuotteiden ja palvelujen 
edistämiseen, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät ja ympäristömerkintä mukaan luettuina, 
jotta avoimella ja oikeudenmukaisella kaupalla edistetään luonnonvarojen ja biologisen 
monimuotoisuuden vastuullista hallintaa.

Molempien osapuolten olisi helpotettava maantieteellisten merkintöjen kaltaisten teollis- ja 
tekijänoikeuksien rekisteröintiä ja suojelua ja lisättävä ponnisteluja väärennösten ja laittomien 
liiketoimien torjumiseksi. Huumeiden lähtöaineita koskevan kahdenvälisen sopimuksen 
tekeminen edistäisi myös tätä päämäärää.

******

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa esittämään 
parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.
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