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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 23 април 2007 г. Съветът оправомощи Комисията да започне преговори с Република 
Корея с цел сключване на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Корея. 
Споразумението е парафирано впоследствие на 15 октомври 2009 г.

Съгласно Договора от Лисабон Европейският парламент придоби нови отговорности 
във връзка със споразуменията за свободна търговия (ССТ). Споразумението KOREU, 
договорено между Република Корея и ЕС, ще бъде първото споразумение, сключено 
съгласно новите правила на процедурата на одобрение.

Международната търговия и износът са важен източник на растеж и заетост за 
европейската икономика, като съставляват около 10 % от БВП и осигуряват милиони 
работни места. ССТ увеличава конкурентоспособността на ЕС и създава възможности 
за предприятията от ЕС в един силно динамичен регион.

Докладчикът по становище счита, че в условията на световна финансова и 
икономическа криза приключването на споразумението KOREU е ясен знак за 
ангажимент за свободна и справедлива търговия и срещу протекционизма.

Освен това KOREU е най-цялостното ССТ, договаряно някога от ЕС, и е водещо в 
стратегията „Глобализирана Европа“, като включва отменянето на високите тарифи, 
премахването на нетарифните пречки за търговията, по-добър достъп до пазара за стоки 
и услуги, признаване на международните и европейските стандарти, защита на 
географските означения, както и ангажимент за устойчиво развитие.

Освен това в няколко проучвания се заключава, че ще има изключителни ползи за 
европейската и корейската икономика:
- БВП в ЕС и Корея ще се повиши значително;
- износът от ЕС за Корея ще се увеличи до 82,6 %, а корейският износ за ЕС – до 

38,4 %, благодарение на премахването на тарифите и нетарифните пречки;
- износителите на промишлени и селскостопански стоки за Корея ще бъдат 

освободени от мита в размер до 1,6 млрд. евро годишно;
- ще започне значителен нов търговски обмен на стоки и услуги в размер до 19,1 млрд. 

за ЕС.

Докладчикът по становище потвърждава, че Комисията взе напълно предвид 
препоръките във връзка с преговорите, отправени от Европейския парламент в доклада 
за Корея на комисията по международна търговия от 2008 г. От своя страна, ЕП взе 
напълно предвид изявленията на множество европейски търговски организации, 
предприятия, дружества и професионални съюзи.

Представителите на гражданското общество взеха участие в процеса на преговорите за 
споразумението ЕС-Корея например чрез срещите за диалог с гражданското общество и 
процеса на консултации, които доведоха до изготвянето на оценката на въздействието 
на търговията върху устойчивото развитие ССТ дори установява институционалната 
структура за изпълнение и мониторинг на ангажиментите между двете страни, 
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включително чрез участие на гражданското общество. Всяка страна ще създаде 
консултативна група на гражданското общество (т.нар. вътрешна консултативна група), 
която ще включва балансирано представителство на организации, които осъществяват 
дейност в областта на околната среда, заетостта и търговията. 

Накрая докладчикът отчете сериозната загриженост, изразена от някои европейски 
промишлени предприятия, особено в автомобилния сектор, на които, по негово мнение, 
Европейският парламент ще даде отговор чрез регламента за защитната клауза. 
Двустранната защитна клауза дава възможност за повторно налагане на ставката за най-
облагодетелствана нация, когато в резултат на търговската либерализация вносът се 
осъществява при дотолкова увеличен обем, в абсолютно изражение или относително 
спрямо производството на вътрешния пазар, и по такъв начин, че причинява или е 
възможно да причини сериозна вреда на промишлеността на ЕС, която произвежда 
сходен или пряко конкурентен продукт.

******

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва комисията по 
международна търговия, която е водеща, да предложи на Парламента да даде 
одобрението си.


