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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nowa umowa ramowa o handlu i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi a 
Republiką Korei (zwaną dalej „Koreą”) została podpisana w dniu 10 maja 2010 r. w Seulu. 
Umowa powinna zostać ratyfikowana na szczeblu UE i krajowym oraz niezwłocznie i 
dokładnie wdrożona. 

Przedmiotowa umowa ramowa jeszcze bardziej zacieśnia stosunki dwustronne między UE a 
Koreą, wychodząc poza zakres umowy o wolnym handlu UE-Korea, która weszła w życie 
dnia 1 lipca 2011 r., i oczekuje się, że poprawi ona ogólną jakość klimatu dla biznesu 
w perspektywie sprzyjania handlowi i przepływom inwestycji z korzyścią dla obu stron.

Wraz z umową o wolnym handlu UE i Korea wyeliminowały nieuzasadnione przeszkody w 
handlu i inwestycjach oraz powinny dalej współpracować w celu zapobiegania tym 
przeszkodom. Obie strony winny pozostać czynnie zaangażowane w częsty dialog 
regulacyjny, tak aby zapewnić równe reguły gry w oparciu o standardy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym, zmniejszając w ten sposób koszty przestrzegania przepisów dla 
przedsiębiorstw i chroniąc siłę nabywczą obywateli.

Zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest jednym 
z głównych czynników ich umiędzynarodowienia oraz właściwym sposobem na osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu i tworzenie miejsc pracy po obu stronach. Należy zatem 
kontynuować wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia działań antykonkurencyjnych i innych 
nieuczciwych praktyk handlowych, które są sprzeczne ze wspólnym celem otwartego 
i uczciwego handlu w służbie zrównoważonego rozwoju.

Należy wzmacniać efekt synergii między UE a Koreą zgodnie z art. 8 umowy ramowej. W 
kontekście trwających rokowań kilkustronnych i wielostronnych, takich jak m.in. negocjacje 
nad kilkustronną umową o usługach (TiSA) oraz Umową o Technologii Informacyjnej (ITA) 
w ramach WTO, może to sprzyjać trwałym kompromisom między rozwiniętymi 
gospodarkami z ogólną korzyścią dla wielostronnego systemu handlowego.

Istotne jest zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w budowanie i modernizację 
infrastruktury związanej z handlem, promowania technologii, produktów i usług 
środowiskowych, w tym systemów zarządzania środowiskowego oraz ekoetykiet, tak aby 
otwarty i uczciwy handel przyczyniał się do odpowiedzialnego zarządzania zasobami 
naturalnymi i różnorodnością biologiczną.

Obie strony powinny ułatwić rejestrację i ochronę praw własności intelektualnej, takich jak 
oznaczenia geograficzne, oraz zintensyfikować wysiłki na rzecz walki z podrabianiem 
towarów i nielegalnymi transakcjami. Do tego celu przyczyniłoby się również zawarcie 
umowy dwustronnej w sprawie handlu prekursorami narkotykowymi.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, aby zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody.



PE524.636v02-00 4/4 AD\1016365PL.doc

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 21.1.2014

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

26
0
3

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, David Campbell 
Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, 
Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, 
Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Catherine Bearder, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, 
Katarína Neveďalová, Tokia Saïfi, Peter Skinner, Jarosław Leszek 
Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Sophie Auconie


