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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nová rámcová dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi a Kórejskou 
republikou (ďalej len „Kórea“) bola podpísaná 10. mája 2010 v Soule. Dohoda mala byť 
ratifikovaná na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni a dôsledne a bezodkladne vykonaná. 

Táto rámcová dohoda ďalej posilňuje dvojstranné vzťahy medzi EÚ a Kóreou nad rámec 
dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 2011, 
a očakáva sa, že táto dohoda zlepší celkovú kvalitu podnikateľského prostredia v záujme 
podpory vzájomne výhodného obchodu a investičných tokov.

EÚ a Kórea odstránili prostredníctvom dohody o voľnom obchode neodôvodnené necolné 
prekážky obchodu a investícií, a mali by pokračovať v spolupráci s cieľom predchádzať týmto 
prekážkam. Obe strany by mali byť aj naďalej aktívne zapojené do pravidelného dialógu 
o regulácii s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na základe medzinárodne dohodnutých 
noriem, a tým znížiť náklady na dodržiavanie predpisov pre podniky a chrániť kúpnu silu 
svojich občanov.

Zlepšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) je jeden z hlavných 
faktorov ich internacionalizácie a uskutočniteľný spôsob dosiahnutia udržateľného rastu 
a vytvárania pracovných miest na oboch stranách.  Preto by sa malo pokračovať v spoločnom 
úsilí obmedzovať činnosti narúšajúce hospodársku súťaž a iné nespravodlivé obchodné 
praktiky, ktoré sú v rozpore so spoločným cieľom dosiahnuť otvorený a spravodlivý obchod 
v záujme udržateľného rozvoja.

V súlade s článkom 8 rámcovej dohody by mali byť posilnené synergie medzi EÚ a Kóreou. 
V kontexte prebiehajúcich viacstranných a mnohostranných rokovaní, ako sú – nie však 
výlučne – rokovania o viacstrannej dohode o službách (TiSA) a dohode WTO o informačných 
technológiách (ITA), to môže podnietiť dosiahnuteľné kompromisy medzi rozvinutými 
ekonomikami v prospech celého multilaterálneho obchodného systému.

Dôležité je zvýšenie priamych zahraničných investícií do výstavby a modernizácie 
infraštruktúry súvisiacej s obchodom a podpora environmentálnych technológií, výrobkov 
a služieb vrátane systémov environmentálneho riadenia a environmentálneho označovania, 
aby tak otvorený a spravodlivý obchod prispieval k zodpovednému riadeniu prírodných 
zdrojov a biologickej diverzite.

Obe strany by mali uľahčiť registráciu a ochranu práv duševného vlastníctva, ako sú napríklad 
zemepisné označenia, a zintenzívniť svoje úsilie v boji proti falšovaniu a nezákonným
transakciám. Uzatvorenie dvojstrannej dohody o obchode s drogovými prekurzormi by takisto 
prispelo k tomuto cieľu.

******

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.
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