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KORTFATTAD MOTIVERING

Det nya ramavtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och dess 
medlemsstater och Republiken Korea (nedan kallad Sydkorea) undertecknades i Seoul den 
10 maj 2010. Avtalet bör ratificeras på EU-nivå och nationell nivå och utan dröjsmål börja 
tillämpas i sin helhet. 

Detta ramavtal stärker de bilaterala förbindelserna mellan EU och Sydkorea ytterligare och 
sträcker sig längre än det frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea som trädde i kraft den 
1 juli 2011. Det förväntas allmänt förbättra företagsklimatet och främja ömsesidigt 
fördelaktiga handels- och investeringsflöden.

Genom frihandelsavtalet tog EU och Sydkorea bort alla omotiverade icke-tariffära handels-
och investeringshinder, och parterna bör fortsätta sitt samarbete för att förebygga sådana 
hinder. Båda parterna bör fortsätta att delta aktivt i en löpande lagstiftningsdialog för att 
säkerställa lika villkor på grundval av internationellt överenskomna normer. Därigenom kan 
man minska företagens kostnader för att följa bestämmelserna och skydda allmänhetens 
köpkraft.

En förbättring av de små och medelstora företagens konkurrenskraft är en av de viktigaste 
faktorerna för deras internationalisering och ett effektivt sätt att uppnå hållbar tillväxt och 
jobbskapande på båda sidor.  Därför bör man fortsätta med gemensamma insatser för att 
stävja konkurrensbegränsande verksamhet och andra illojala handelsmetoder som strider mot 
det gemensamma målet om öppen och rättvis handel till förmån för hållbar utveckling.

I enlighet med artikel 8 i ramavtalet bör synergier mellan EU och Sydkorea eftersträvas. 
I samband med de pågående plurilaterala och multilaterala förhandlingarna, till exempel –
men inte enbart – förhandlingarna om det plurilaterala tjänstehandelsavtalet och WTO:s 
informationsteknikavtal (ITA), kan detta inspirera till hållbara kompromisser mellan 
utvecklade ekonomier till allmän nytta för det multilaterala handelssystemet.

Att de utländska direktinvesteringarna ökar är viktigt för att bygga upp och modernisera 
handelsrelaterad infrastruktur och främja miljöteknik, miljöprodukter och miljötjänster, 
inklusive miljöledningssystem och miljömärkning, så att en öppen och rättvis handel bidrar 
till en ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar och biologisk mångfald.

Båda parter bör underlätta registrering och skydd av immateriella rättigheter, såsom 
geografiska beteckningar, och öka sina insatser för att bekämpa varumärkesförfalskning och 
olagliga transaktioner. Ett bilateralt avtal om handel med narkotikaprekursorer skulle också 
bidra till att uppfylla detta mål.

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.
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