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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O novo Acordo-Quadro entre a UE e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República 
da Coreia, por outro (adiante designado «Coreia»), foi assinado em 10 de maio de 2010, em 
Seul, e deve ser ratificado a nível da UE e nacional e aplicado integralmente sem demora. 

Este Acordo-Quadro proporciona um maior reforço das relações bilaterais entre a UE e a 
Coreia para além do âmbito do ACL UE-Coreia, que entrou em vigor em 1 de julho de 2011, 
e espera-se que permita melhorar a qualidade geral do ambiente empresarial tendo em vista a 
promoção de fluxos de comércio e investimento reciprocamente vantajosos;

A UE e a Coreia eliminaram os obstáculos não pautais ao comércio e ao investimento no 
âmbito do ACL, devendo continuar a cooperar no sentido da prevenção dos mesmos. Ambas 
as partes devem continuar ativamente empenhadas num diálogo regulador frequente com vista 
a garantir condições equitativas baseadas em normas acordadas a nível internacional, 
reduzindo dessa forma os custos de conformidade para as empresas e protegendo o poder de 
compra dos seus cidadãos.

O aumento da competitividade das pequenas e médias empresas (PME) constitui um dos 
fatores-chave da internalização das mesmas, bem como uma forma viável de conseguir um 
crescimento sustentável e de criar emprego em ambas as partes. Por conseguinte, devem ser 
prosseguidos os esforços conjuntos no sentido de coartar as atividades anticoncorrenciais e 
outras práticas comerciais desleais contrárias ao objetivo partilhado de atingir um comércio 
aberto e justo que promova o desenvolvimento sustentável.

É necessário fomentar sinergias entre a UE e a Coreia em conformidade com o artigo 8.º do 
Acordo-Quadro. No contexto das negociações plurilaterais e multilaterais, como, por 
exemplo, no âmbito do acordo plurilateral sobre o comércio de serviços e do acordo da OMC 
sobre tecnologias de informação, tais sinergias podem inspirar compromissos viáveis entre 
economias desenvolvidas para benefício geral dos sistemas de comércio multilateral.

O aumento do investimento direto estrangeiro é fundamental para a construção e a 
modernização das infraestruturas comerciais, para a promoção das tecnologias, produtos e 
serviços do ambiente, incluindo os sistemas de gestão ambiental e a rotulagem ecológica, para 
que o comércio aberto e justo contribua para uma gestão responsável dos recursos naturais e 
da diversidade biológica.

Ambas as partes devem facilitar o registo e a proteção dos direitos de propriedade intelectual, 
tais como as indicações geográficas, e intensificar os seus esforços de combate à contrafação e 
às transações ilegais. A conclusão de um acordo de comércio bilateral sobre precursores de 
drogas contribuiria de igual forma para este objetivo.

******

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a propor que o Parlamento dê a sua aprovação.
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