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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Noul „Acord-cadruˮ de comerț și cooperare dintre UE și statele sale membre și Republica 
Coreea (numită în continuare „Coreeaˮ) a fost semnat la 10 mai 2012 la Seul. Acordul ar 
trebui ratificat la nivelul UE și la nivel național și ar trebui implementat în întregime și fără 
întârziere. 

Acest Acord-cadru consolidează și mai mult relațiile bilaterale dintre UE și Coreea, depășind 
sfera de aplicare a Acordului de liber-schimb UE - Coreea care a intrat în vigoare la 1 iulie 
2011 estimându-se că acesta va ameliora calitatea generală a mediului de afaceri pentru a 
stimula fluxuri comerciale și de investiții reciproc avantajoase.

UE și Coreea au eliminat, prin intermediul ALS, barierele netarifare nejustificate din calea 
comerțului și a investițiilor și ar trebui să continue să coopereze pentru a împiedica apariția 
acestora. Ambele părți ar trebui să rămână implicate în mod activ în dialogul periodic în 
materie de reglementare pentru a asigura condiții de concurență echitabile bazate pe norme 
convenite la nivel internațional, reducând, astfel, costurile de conformitate pentru întreprinderi 
și protejând puterea de cumpărare a cetățenilor lor.

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) constituie unul dintre 
factorii-cheie pentru internaționalizarea acestora și o modalitate viabilă de a obține o creștere 
economică sustenabilă și crearea de locuri de muncă de ambele părți.  Prin urmare, ar trebui 
continuate eforturile comune vizând limitarea activităților anticoncurențiale și a altor practici 
comerciale neloiale ce contravin obiectivului comun pe care îl reprezintă comerțul liber și 
echitabil, pus în slujba dezvoltării sustenabile.

În conformitate cu articolul 8 din Acordul-cadru, ar trebui promovate sinergiile dintre UE și 
Coreea. În contextul negocierilor plurilaterale și multilaterale în curs, cum ar fi cele pe tema 
Acordului plurilateral privind serviciile (TISA) și Acordul OMC privind tehnologia 
informației (ITA), fără a se limita, însă, la acestea, acest lucru poate inspira ajungerea la 
compromisuri viabile între economiile dezvoltate spre beneficiul general al sistemului 
comercial multilateral.

Este importantă sporirea investițiilor străine directe în construirea și în modernizarea 
infrastructurii legate de comerț care promovează tehnologiile, produse și serviciile legate de 
mediu, inclusiv sistemele de management al mediului și de etichetare ecologică, astfel încât 
comerțul liber și echitabil să contribuie la gestionarea responsabilă a resurselor naturale și a 
diversității biologice.

Ambele părți ar trebui să înlesnească înregistrarea și protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală cum ar fi indicațiile geografice și să-și intensifice eforturile de combatere a 
contrafacerii și a tranzacțiilor ilegale. Încheierea unui acord bilateral privind comerțul cu 
precursorii de droguri ar putea contribui, de asemenea, la îndeplinirea acestui obiectiv.

******

Comisia pentru comerț internațional invită Comisia pentru afaceri externe, competentă în 
fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.
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