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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Naujasis ES bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos (toliau – Korėja) bendrasis 
susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo buvo pasirašytas 2010 m. gegužės 10 d. Seule. 
Susitarimas turėtų būti ratifikuotas ES ir nacionaliniu lygmenimis ir nedelsiant kruopščiai 
įgyvendintas. 

Šiuo bendruoju susitarimu toliau stiprinami ES ir Korėjos dvišaliai santykiai aprėpiant 
daugiau nei ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo (LPS), kuris įsigaliojo 2011 m. 
liepos 1 d., taikymo sritis, ir tikimasi, kad jis pagerins bendrą verslo klimato kokybę, siekiant 
skatinti abipusiai naudingą prekybą ir investicijų srautus.

ES ir Korėja laisvosios prekybos susitarimu panaikino nepagrįstas netarifines prekybos ir 
investicijų kliūtis ir jos turėtų toliau bendradarbiauti siekdamos jų išvengti. Abi susitarimo 
šalys turėtų toliau aktyviai rengti dažnus dialogus reguliavimo srityje, kad būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, grindžiamos tarptautiniu mastu priimtais standartais, taip verslui 
sumažindamos atitikties užtikrinimo išlaidas ir apsaugodamos savo piliečių perkamąją galią.

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo gerinimas yra vienas iš pagrindinių jų 
internacionalizavimo veiksnių ir efektyvus būdas siekti tvaraus augimo ir kurti darbo vietas 
abejose šalyse. Todėl turėtų būti toliau dedamos bendros pastangos, kad būtų apriboti 
antikonkurenciniai veiksmai ir kita nesąžiningos prekybos praktika, prieštaraujanti bendram 
tikslui vykdyti atvirą ir sąžiningą prekybą, kuri prisidėtų prie tvaraus vystymosi.

ES ir Korėjos sąveika turėtų būti puoselėjama laikantis bendrojo susitarimo 8 straipsnio. 
Atsižvelgiant į vykstančias keliašales ir daugiašales derybas, pvz., derybas dėl keliašalio 
susitarimo dėl paslaugų ir PPO informacinių technologijų susitarimo, tačiau ne vien tik į jas, 
tai galėtų įkvėpti išsivysčiusios ekonomikos šalis siekti veiksmingų kompromisų norint 
bendrai paremti daugiašalę prekybos sistemą.

Svarbu didinti tiesiogines užsienio investicijas kuriant ir modernizuojant prekybos 
infrastruktūrą, skatinant aplinkosaugos technologijas, produktus ir paslaugas, įskaitant 
aplinkosaugos vadybos sistemas ir ekologinį ženklinimą, kad laisva ir sąžininga prekyba 
prisidėtų prie atsakingo gamtos išteklių valdymo ir biologinės įvairovės.

Abi susitarimo šalys turėtų sudaryti palankesnes sąlygas intelektinės nuosavybės teisių, pvz., 
geografinių nuorodų, registravimui ir apsaugai ir dėti daugiau pastangų kovojant su 
klastojimu bei neteisėtais sandoriais. Sudarant dvišalį susitarimą dėl prekybos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) taip pat būtų prisidedama siekiant šio 
tikslo.

******

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą siūlyti 
Parlamentui pritarti.
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