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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 23. dubna 2007 Rada pověřila Komisi zahájením jednání s Korejskou republikou s cílem 
uzavřít dohodu o volném obchodu mezi EU a Koreou. Dohoda byla předběžně podepsána dne 
15. října 2009.

Lisabonskou smlouvou byly Evropskému parlamentu uloženy nové povinnosti týkající se 
dohod o volném obchodu. Dohoda KOREU, uzavřená na základě jednání mezi Korejskou 
republikou a EU, bude první takovou dohodou přijatou podle nových pravidel postupu 
souhlasu.

Mezinárodní obchod a vývoz jsou v evropském hospodářství důležitými zdroji pro růst
a zaměstnanost, přičemž vytvářejí asi 10 % HDP a zajišťují miliony pracovních míst. Dohoda
o volném obchodu posiluje konkurenceschopnost EU a skýtá pro podniky z EU příležitosti
v dynamicky se rozvíjejícím regionu.

Zpravodaj je toho názoru, že v době celosvětové finanční a hospodářské krize je uzavření 
dohody o volném obchodu KOREU jasným projevem oddanosti myšlence volného
a spravedlivého obchodu a vymezení se proti protekcionismu. 

Dohoda o volném obchodu KOREU je nadto nejkomplexnější dohodou tohoto typu, jež EU 
doposud vyjednala, a to v rámci stěžejní strategie Globální Evropa, jejíž součástí je odstranění 
vysokých celních sazeb, eliminace necelních překážek obchodu, lepší přístup zboží a služeb 
na trh, uznání mezinárodních a evropských norem, ochrana zeměpisných označení a rovněž 
závazky v oblasti udržitelného rozvoje.

Několik studií se kromě toho shodlo v tom, že dohoda znamená zásadní přínos pro evropské
i korejské hospodářství:
- v EU i v Koreji významně vzroste HDP;
- odstraněním cel a necelních překážek vzroste vývoz EU do Koreje až na 82,6 % a korejský 

vývoz do EU až na 38,4 %;
- vývozci průmyslového a zemědělského zboží do Koreje budou osvobozeni od poplatků ve 

výši až 1,6 miliardy EUR ročně;
- EU se otevřou rozsáhlé nové možnosti pro obchod se zbožím a službami o objemu až 19,1 

miliardy EUR.

Zpravodaj uznává, že Komise plně zohlednila doporučení pro jednání, která vyjádřil Evropský 
parlament ve zprávě výboru INTA o Koreji z roku 2008. EP přitom cele vycházel z vyjádření 
mnoha evropských obchodních organizací, odvětví, společností a odborových organizací.

Zástupci občanské společnosti byli do celého průběhu jednání o dohodě o volném obchodu 
EU-Korea zapojeni např. prostřednictvím setkání v rámci dialogu s občanskou společností
a prostřednictvím postupu konzultací, které vedly k vypracování posouzení dopadů dohody
o volném obchodu EU-Korea z hlediska udržitelnosti obchodu. Dohoda o volném obchodu 
dokonce zavádí institucionální struktury za účelem provedení a sledování závazků přijatých 
stranami dohody, přičemž se předpokládá i zapojení občanské společnosti. Každá strana zřídí 
poradní skupinu občanské společnosti (tzv. tuzemskou poradní skupinu), v níž budou ve 
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vyváženém poměru zastoupeny organizace působící v oblasti životního prostředí, odborové
a obchodní organizace. 

Závěrem zpravodaj konstatuje, že vzal na vědomí vážné obavy na straně některých 
evropských odvětví, zejména v automobilovém průmyslu, kterými se dle jeho názoru bude 
Evropský parlament zabývat v rámci nařízení o ochranných opatřeních. Tato dvoustranná 
ochranná doložka zajišťuje možnost znovu uplatnit doložku nejvyšších výhod, pokud se
v důsledku liberalizace obchodu dovoz zvýší natolik – v absolutních číslech nebo v poměru
k domácí výrobě – a za takových podmínek, že tím výrobnímu odvětví v Unii vyrábějícímu 
obdobný nebo přímo konkurenční produkt vznikne nebo začne hrozit vážná újma.

******

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby Parlamentu navrhl udělit souhlas.


