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RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és tagállamai, valamint az EU és a Koreai Köztársaság (a továbbiakban: „Korea”) 
közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló új keretmegállapodást 2010. május 10-én 
írták alá Szöulban. A megállapodást uniós és nemzeti szinten is ratifikálni kell, és késedelem 
nélkül teljes körűen végre kell hajtani. 

Ez a keretmegállapodás a 2011. július 1-jén hatályba lépett EU–Korea szabadkereskedelmi 
megállapodás hatókörén túllépve tovább erősíti a kétoldalú kapcsolatokat, és előreláthatólag 
az új megállapodás hatására javulni fog az üzleti környezet, ami elő fogja segíteni a 
kölcsönösen előnyös kereskedelmi és beruházási forgalom kialakítását;

Az EU és Korea a szabadkereskedelmi megállapodás révén megszüntette a kereskedelmi és 
beruházási forgalom indokolatlan, nem vámjellegű kereskedelmi akadályait, és folytatni 
fogják együttműködésüket az ilyen akadályok megakadályozására. Mindkét fél továbbra is 
gyakran egyeztetni fog a szabályozásról annak érdekében, hogy a nemzetközileg elfogadott 
előírások alapján egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak, ezzel csökkentve a vállalkozások 
megfelelési költségeit és ezzel megőrizve a polgárok vásárlóerejét.

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének javítása azok nemzetközivé 
válásának egyik kulcsfontosságú eleme, és mindkét oldalon járható útja a fenntartható 
növekedés elérésének és a munkahelyteremtésnek.  Ennek érdekében tehát továbbra is közös 
erőfeszítéseket kell tenni a versenyellenes tevékenységek és a fenntartható fejlődést szolgáló 
nyitott és tisztességes kereskedelem közös céljának ellentmondó más tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása terén.

Az EU és Korea közötti szinergiákat a keretmegállapodás 8. cikkének megfelelően kell 
megerősíteni. A folyamatban lévő plurilaterális és többoldalú tárgyalások (például, de nem 
kizárólag a szolgáltatásokról szóló többoldalú megállapodások (TiSA), illetve a WTO 
információtechnológiai megállapodása (ITA)) kontextusában arra ösztönözheti a fejlett 
országokat, hogy egymás között a többoldalú kereskedelmi rendszer egészének előnyére 
életképes kompromisszumokat kössenek.

A kereskedelmi infrastruktúra kiépítése és modernizálása, valamint a környezetvédelmi 
technológiák, termékek és szolgáltatások (köztük a környezetvédelmi vezetési rendszerek és a 
környezetvédelmi címkézés) támogatása terén fontos a közvetlen külföldi befektetések 
növelése annak érdekében, hogy a nyitott és tisztességes kereskedelem hozzájáruljon a 
természeti erőforrások felelősségteljes kezeléséhez és a biológiai sokféleséghez.

Mindkét félnek támogatnia kell a szellemitulajdon-jogok (például a földrajzi jelzések) 
bejegyzését és védelmét, valamint növelnie kell a termékhamisítás és az illegális műveletek 
ellen folytatott küzdelem terén tett erőfeszítéseit. A kábítószer-prekurzorok kereskedelmére 
vonatkozó kétoldalú kereskedelmi megállapodás megkötése szintén elősegítené ezt a 
célkitűzést.
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A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek egyetértése megadását.
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