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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Novi okvirni sporazum za trgovino in sodelovanje med EU in njenimi državami članicami ter 
Republiko Korejo (v nadaljevanju: Koreja) je bil podpisan 10. maja 2010 v Seulu. Sporazum 
bi moral biti ratificiran na ravni EU in nacionalni ravni ter bi se ga moralo brez odlašanja v 
celoti izvrševati. 

Okvirni sporazum dodatno krepi dvostranske odnose med EU in Korejo, saj presega področje 
uporabe sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo, ki je začel veljati 1. julija 2011, zanj 
pa se pričakuje, da bo povečal splošno kakovost poslovnega ozračja in tako spodbudil 
vzajemne koristi trgovine in naložbenih tokov.

EU in Koreja sta odpravili neupravičene netarifne ovire za trgovino in naložbe iz sporazuma o 
prosti trgovini in bi morali še naprej sodelovati pri preprečevanju tovrstnih ovir. Obe strani bi 
morali še naprej aktivno sodelovati v rednem regulativnem dialogu, da se zagotovijo enaki 
pogoji na podlagi mednarodno priznanih standardov, s čimer bi zmanjšali stroške za skladnost 
za podjetja in zaščitili kupno moč državljanov.

Povečevanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij je eden od ključnih dejavnikov 
internacionalizacije ter izvedljiv način za doseganje trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih 
mest na obeh straneh.  Zato bi si bilo treba še naprej skupaj prizadevati za zmanjševanje 
števila dejavnosti, ki so v nasprotju s pravili konkurence, in drugih nelojalnih trgovinskih 
praks, ki nasprotujejo skupnemu cilju odprte in poštene trgovine za trajnostni razvoj.

Treba bi bilo spodbujati sinergije med EU in Korejo v skladu s členom 8 okvirnega 
sporazuma. V okviru potekajočih večstranskih in mnogostranskih pogajanj, kot so med 
drugim tista o večstranskem sporazumu o trgovini s storitvami in o sporazumu STO o trgovini 
z izdelki informacijske tehnologije, lahko to privede do smiselnih kompromisov med 
razvitimi gospodarstvi, kar bo splošno koristilo večstranskemu trgovinskemu sistemu.

Povečevanja tujih neposrednih naložb je pomembno za izgradnjo in posodabljanje 
infrastrukture, povezane s trgovino, ter spodbujanje okoljskih tehnologij, proizvodov in 
storitev, vključno s sistemi okoljskega upravljanja in okoljskega označevanja, da bo lahko 
odprta in poštena trgovina prispevala k odgovornemu upravljanju naravnih virov in biotski 
raznovrstnosti.

Obe strani bi morali omogočiti registracijo in varovanje pravic intelektualne lastnine, kot so 
geografske označbe, in okrepiti prizadevanja za boj proti ponarejanju in nezakonitim 
transakcijam. Sklenitev dvostranskega sporazuma o trgovini s predhodnimi sestavinami za 
prepovedane droge bi tudi prispevala k temu cilju.

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve, kot odgovorni odbor, naj 
Parlamentu predlaga, da odobri sporazum.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 21.1.2014

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

26
0
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Sophie Auconie


