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KORT BEGRUNDELSE

Den 23. april 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med 
Republikken Korea med henblik på indgåelse af en frihandelsaftale mellem EU og Korea. 
Aftalen blev paraferet den 15. oktober 2009.

I medfør af Lissabontraktaten blev Europa-Parlamentet tildelt nye ansvarsområder inden for 
frihandelsaftaler.  Frihandelsaftalen, som blev forhandlet mellem EU og Republikken Korea, 
er den første, der vil blive vedtaget i henhold til godkendelsesprocedurens nye regler.

International handel og eksport er en vigtig kilde til vækst og beskæftigelse i den europæiske 
økonomi, udgør cirka 10 % af BNP og opretholder millioner af jobs.   Frihandelsaftalen 
styrker EU’s konkurrenceevne og skaber muligheder for europæiske virksomheder i en 
særdeles dynamisk region.

Ordføreren mener, at indgåelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea, i en 
tid med en global finansiel og økonomisk krise, klart viser en vilje til at handle frit og 
retfærdigt og til at bekæmpe protektionisme.

Endvidere er frihandelsaftalen mellem EU og Korea den mest omfattende, EU nogensinde har 
forhandlet på plads og et flagskib for den globale europæiske strategi, blandt andet gennem 
afskaffelse af høje toldafgifter og ikke-toldmæssige handelshindringer, bedre markedsadgang 
for varer og tjenesteydelser, anerkendelse af internationale og europæiske standarder, 
beskyttelse af geografiske betegnelser samt forpligtelse til en bæredygtig udvikling. 

Derudover har adskillige undersøgelser slået fast, at aftalen er til fordel for både den 
europæiske og den koreanske økonomi:
- BNP i EU og Korea vil stige betydeligt;
- EU’s eksport til Korea vil stige med op til 82,6 % og Koreas eksport til EU med op til 38,4 

% takket være afskaffelsen af toldafgifter og ikke-toldmæssige handelshindringer;
- eksportører af industri- og landbrugsvarer til Korea vil blive fritaget for afgifter på op til 

1,6 milliarder euro om året;  
- for EU vil der blive skabt en betydelig ny handel med varer og tjenesteydelser til en værdi 

af op til 19,1 milliarder euro.

Ordføreren erkender, at Kommissionen til fulde har taget Parlamentets forhandlingsmæssige 
anbefalinger i INTA-rapporten om Korea fra 2008 med i sin vurdering.  Parlamentet har for 
sit vedkommende til fulde taget udtalelser fra mange europæiske forretningsorganisationer, 
industrier, selskaber og fagforeninger med i sin vurdering.

Civilsamfundets repræsentanter var med i hele forhandlingsprocessen for frihandelsaftalen 
mellem EU og Korea, for eksempel ved dialogmøderne med civilsamfundet og ved den 
høringsproces, som førte til udarbejdelse af den handelsrelaterede bæredygtighedsvurdering af 
frihandelsaftalen mellem EU og Korea.     Frihandelsaftalen opstiller sågar institutionelle 
strukturer til implementering og kontrol af parternes forpligtelser over for hinanden, blandt 
andet gennem inddragelse af civilsamfundet.     Begge parter nedsætter en rådgivende gruppe 
for civilsamfundet (en såkaldt national rådgivende gruppe) med en afbalanceret 
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repræsentation af miljø-, arbejder- og erhvervsorganisationer.   

Endelig bemærkede ordføreren den store bekymring inden for nogle af de europæiske 
industrier, navnlig bilindustrien, som efter hans mening skal behandles af Parlamentet 
indenfor rammerne af beskyttelsesforordningen.    Denne bilaterale beskyttelsesklausul giver 
mulighed for at genindføre mestbegunstigelsessatsen (MFN), når der som følge af en
handelsliberalisering indføres varer i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til 
den indenlandske produktion, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, 
at det vil forårsage alvorlig skade for en EU-industri, som producerer tilsvarende eller direkte 
konkurrerende varer.

******

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive sin godkendelse.


