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BEKNOPTE MOTIVERING

De nieuwe "kaderovereenkomst" inzake handel en samenwerking tussen de EU en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea (hierna "Korea" genoemd), anderzijds, werd op 10 
mei 2010 in Seoul ondertekend. De overeenkomst moet op EU- en nationaal niveau worden 
geratificeerd en grondig en onverwijld worden uitgevoerd; 

De bilaterale betrekkingen tussen de EU en Korea worden verder versterkt door deze 
kaderovereenkomst, die verder gaat dan de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea, 
die op 1 juli 2011 in werking is getreden, en er wordt verwacht dat hierdoor de algemene 
kwaliteit van het ondernemingsklimaat wordt versterkt teneinde wederzijds voordelige 
handels- en investeringsstromen te bevorderen;

De EU en Korea hebben met de vrijhandelsovereenkomst een eind gemaakt aan 
ongerechtvaardigde niet-tarifaire belemmeringen voor handel en investeringen en zij moeten 
blijven samenwerken om deze te voorkomen. Beide partijen moeten actief betrokken blijven 
in een regelmatige regelgevende dialoog om te zorgen voor een gelijk speelveld op basis van 
internationaal overeengekomen normen waardoor de nalevingskosten voor ondernemingen 
worden verminderd en de koopkracht van hun burgers wordt beschermd;

De verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) is één van de belangrijkste factoren van hun internationalisering en een levensvatbare 
manier om duurzame groei en het scheppen van banen aan beide zijden te bereiken.  Daarom 
moeten gemeenschappelijke inspanningen ter bestrijding van concurrentieverstorende 
activiteiten en andere oneerlijke handelspraktijken die strijdig zijn met het gedeelde doel van 
een open en eerlijke handel ten dienste van duurzame ontwikkeling, worden voortgezet.

In overeenstemming met artikel 8 van de kaderovereenkomst moeten synergieën tussen de EU 
en Korea worden bevorderd. In de context van lopende plurilaterale en multilaterale 
onderhandelingen, zoals onder meer maar niet alleen over het plurilaterale akkoord over 
diensten (TiSA) en over de WHO-overeenkomst inzake informatietechnologie, kan dit een 
inspiratie zijn voor levensvatbare compromissen tussen ontwikkelde economieën ten behoeve 
van het multilateraal handelssysteem;

De toename van buitenlandse directe investeringen is belangrijk voor de bouw en 
modernisering van handelsgerelateerde infrastructuur en de bevordering van 
milieutechnologieën, -producten en -diensten, met inbegrip van milieubeheerssystemen en 
eco-etikettering, zodat een open en eerlijke handel bijdraagt tot verantwoordelijk beheer van 
natuurlijke hulpbronnen en biologische diversiteit;

Beide partijen moeten de registratie en bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, 
zoals geografische aanduidingen, vergemakkelijken en hun inspanningen ter bestrijding van 
namaak en illegale transacties opvoeren. De sluiting van een bilaterale overeenkomst over de 
handel in drugsprecursoren kan hier ook toe bijdragen.

******

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.
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