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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-"Ftehim Qafas" ġdid għall-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha 
u r-Repubblika tal-Korea (minn hawn 'il quddiem imsejħa "il-Korea") ġie iffirmat fl-
10 ta' Mejju 2010 f'Seul. Il-ftehim għandu jiġi ratifikat fil-livell tal-UE u dak nazzjonali, u 
implimentat bir-reqqa mingħajr dewmien; 

Dan il-Ftehim Qafas isaħħaħ aktar ir-relazzjonijiet bilaterali bejn l-UE u l-Korea lil hinn mill-
ambitu tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea li daħal fis-seħħ fl-
1 ta' Lulju 2011, u hu mistenni li jsaħħaħ il-kwalità ġenerali tal-ambjent imprenditorjali bil-
ħsieb li jiġu promossi flussi kummerċjali u ta' investiment li jkunu vantaġġużi għat-tnejn;

L-UE u l-Korea permezz tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles eliminaw ostakoli mhux tarriffarji 
għall-kummerċ u l-investiment li ma kinux iġġustifikati, u għandhom ikomplu jikkooperaw 
sabiex jevitawhom. Iż-żewġ Partijiet għandhom jibqgħu attivament involuti fi djagolu 
regolatorju frekwenti sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet indaqs ibbażati fuq standards 
miftiehma internazzjonalment, biex b'hekk jitnaqqsu l-ispejjeż ta' konformità għan-negozji u 
tiġi protetta l-kapaċità ta' xiri taċ-ċittadini tagħhom;

It-titjib tal-kompetittività tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) jikkostitwixxi wieħed 
mill-fatturi ewlenin tal-internazzjonalizzazzjoni tagħhom, u huwa mod vijabbli ta' kif jinkisbu 
t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi fiż-żewġ naħat.  Għalhekk għandhom jibqgħu 
għaddejjin sforzi konġunti sabiex jitnaqqsu l-attivitajiet antikompetittivi u prattiki 
kummerċjali żleali oħra li jikkontradixxu l-iskop komuni ta' kummerċ ħieles u ġust fl-interess 
tal-iżvilupp sostenibbli.

Is-sinerġiji bejn l-UE u l-Korea għandhom jitrawmu f'konformità mal-Artikolu 8 tal-Ftehim 
Qafas. Fil-kuntest tan-negozjati plurilaterali u multilaterali li għaddejjin bħalissa bħal, iżda 
mhux esklussivament, dawk dwar il-Ftehim Plurilaterali tas-Servizzi (TiSA) u l-Ftehim dwar 
it-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) tad-WTO, dan jista' jispira kompromessi vijabbli bejn 
ekonomiji żviluppati għall-benefiċċju globali tas-sistema kummerċjali multilaterali;

Iż-żieda fl-investimenti diretti barranin hi importanti għall-bini u l-modernizzar tal-
infrastruttura relatata mal-kummerċ, il-promozzjoni tat-teknoloġiji, il-prodotti u s-servizzi 
ambjentali, inklużi sistemi għall-immaniġġjar tal-ambjent u tikkettjar ambjentali, sabiex il-
kummerċ miftuħ u ġust jikkontribwixxi għal ġestjoni responsabbli tar-riżorsi naturali u d-
diversità bijoloġika;

Iż-żewġ Partijiet għandhom jiffaċilitaw ir-reġistrazzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali bħall-indikaturi ġeografiċi, u jżidu l-isforzi tagħhom fil-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni u t-tranżazzjonijiet illegali. Il-konklużjoni ta' ftehim bilaterali dwar il-kummerċ 
ta' prekursuri tad-droga tikkontribwixxi wkoll għal dan l-għan.

******

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu.
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