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ĪSS PAMATOJUMS

Jaunais tirdzniecības un sadarbības pamatnolīgums starp ES un tās dalībvalstīm un Korejas 
Republiku (turpmāk tekstā – Koreja) tika parakstīts Seulā 2010. gada 10. maijā. Šis nolīgums 
būtu jāratificē ES un nacionālā līmenī un nekavējoties un rūpīgi jāīsteno; 

Šis pamatnolīgums nostiprina ES un Korejas divpusējās attiecības vēl plašāk nekā ES un 
Korejas brīvās tirdzniecības nolīgums (BTN), kurš stājās spēkā 2011. gada 1. jūlijā, un tiek 
sagaidīts, ka tas uzlabos uzņēmējdarbības vides vispārējo kvalitāti, ar nolūku veicināt abpusēji 
izdevīgas tirdzniecības un ieguldījumu plūsmas;

ES un Koreja ar BTN palīdzību ir likvidējušas nepamatotus tirdzniecības un ieguldījumu 
ārpustarifu šķēršļus, un tām vajadzētu turpināt sadarbību šķēršļu turpmākai novēršanai. Abām 
nolīguma pusēm būtu jāturpina aktīvi iesaistīties biežā regulatīvā dialogā, lai nodrošinātu uz 
starptautiski pieņemtiem standartiem balstītus vienlīdzīgus konkurences apstākļus, tādējādi 
samazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas uzņēmumiem un aizsargājot abu pušu 
iedzīvotāju pirktspēju;

Mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) konkurētspējas palielināšana ir viens no svarīgākajiem 
faktoriem to internacionalizācijā, kā arī stabils risinājums ilgtspējīgas izaugsmes sasniegšanai 
un darbvietu radīšanai abās pusēs. Tādēļ jāturpina kopīgi centieni, lai samazinātu darbības, 
kas vērstas pret konkurenci, un citas negodīgas tirdzniecības prakses, kas ir pretrunā ar kopīgo 
mērķi — atklātu un taisnīgu tirdzniecību ilgtspējīgas attīstības veicināšanai.

Sinerģijas starp ES un Koreju būtu jāsekmē saskaņā ar pamatnolīguma 8. pantu. Patlaban 
notiekošu daudzpusēju sarunu, kā, piemēram, sarunu par daudzpusēju nolīgumu par 
pakalpojumu tirdzniecību (TiSA) un PTO Informāciju tehnoloģiju nolīgumu (ITA), kontekstā 
tas varētu rosināt pieņemamus kompromisus attīstīto ekonomiku starpā, tādējādi veicinot 
vispārējus ieguvumus daudzpusējās tirdzniecības sistēmā;

Ārvalstu tiešo ieguldījumu pieaugums ir nozīmīgs ar tirdzniecību saistītas infrastruktūras 
izveidē un modernizēšanā, vides tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu, tostarp vides 
pārvaldības sistēmu un vides marķējumu, veicināšanā, lai atklāta un taisnīga tirdzniecība 
palīdzētu īstenot atbildīgu dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības pārvaldību;

Abām nolīguma pusēm būtu jāatvieglo tādu intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācija un 
aizsardzība kā, piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un jāpastiprina centieni viltošanas 
un nelikumīgu darījumu apkarošanā. Šo mērķi sasniegt palīdzētu arī divpusēja nolīguma par 
narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību noslēgšana.

******

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ierosināt 
Parlamentam sniegt piekrišanu.
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