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LÜHISELGITUS

Nõukogu volitas komisjoni 23. aprillil 2007 alustama Korea Vabariigiga läbirääkimisi ELi-
Korea vabakaubanduslepingu sõlmimiseks. Leping parafeeriti 15. oktoobril 2009.

Tulenevalt Lissaboni lepingust on Euroopa Parlamendil vabakaubanduslepingute osas täita 
uued ülesanded. KOREU leping, mille üle peavad läbirääkimisi Korea Vabariik ja EL, on 
esimene vabakaubandusleping, mis võetakse vastu nõusolekumenetluse uue korra alusel.

Rahvusvaheline kaubandus ja eksport on Euroopa majanduses oluliseks majanduskasvu ja 
tööhõive allikaks, moodustades ligikaudu 10% SKPst ja kindlustades miljoneid töökohti. 
Vabakaubandusleping tugevdab ELi konkurentsivõimet ja pakub ELi ettevõtjatele erinevaid 
võimalusi väga dünaamilises piirkonnas.

Arvamuse koostaja leiab, et ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tingimustes on KOREU 
vabakaubanduslepingu sõlmimine selgeks märgiks pühendumisest vabale ja õiglasele 
kaubandusele ning protektsionismist hoidumisele.

Lisaks on KOREU kõige laiahaardelisem vabakaubandusleping, mille üle EL läbirääkimisi on 
pidanud, ja see on globaalse Euroopa strateegia juhtivaks elemendiks, hõlmates nii kõrgete 
tariifide tühistamist, mittetariifsete kaubandustõkete kaotamist, lihtsamat kaupade ja teenuste 
pääsu turule, rahvusvaheliste ja Euroopa standardite tunnustamist, geograafiliste tähiste 
kaitset kui ka säästva arenguga seoses võetud kohustusi.

Peale selle lubavad mitmete uurimuste tulemused olulist lisakasu Euroopa ja Korea 
majandusele:
– ELi ja Korea SKP kasvab märkimisväärselt;
– tänu tariifide ja mittetariifsete kaubandustõkete kaotamisele kasvab ELi eksport Koreasse 

82,6% võrra ja Korea eksport ELi kasvab 38,4%;
– Koreasse tööstus- ja põllumajandustoodete eksportijatel väheneb aastas tollimaksude 

koormus kokku kuni 1,6 miljardi euro võrra;
– pannakse alus olulisele uuele kaupade ja teenuste vahetusele, mille maht on ELi puhul kuni 

19,1 miljardi eurot.

Arvamuse koostaja kinnitab, et komisjon võttis täielikult arvesse läbirääkimistega seotud 
soovitusi, mille Euroopa Parlament esitas 2008. aastal INTA raportis Korea kohta. EP 
omakorda võttis täielikult arvesse paljude Euroopa ettevõtlusorganisatsioonide, tööstusharude, 
äriühingute ja kutseühingute seisukohti.

Kodanikuühiskonna esindajaid kaasati ELi ja Korea vabakaubanduslepingu läbirääkimiste 
protsessi, näiteks kodanikuühiskonna dialoogi raames peetud kohtumiste ja nõuandeprotsessi 
kaudu, mis viis ELi ning Korea vabakaubanduslepingu kaubanduse jätkusuutlikkuse mõju 
hinnangu koostamiseni. Vabakaubanduslepingus on kohustuste rakendamiseks ja jälgimiseks 
kindlaks määratud isegi institutsioonilised struktuurid ning neisse on läbivalt kaasatud 
kodanikuühiskonda. Iga osaline moodustab kodanikuühiskonna nõuanderühma (niinimetatud 
riigisisese nõuanderühma), milles osalevad võrdselt esindatud keskkonna-, töö- ja 
ettevõtlusorganisatsioonid. 



PE445.854v01-00 4/4 PA\825500ET.doc

ET

Arvamuse koostaja võttis teadmiseks ka mõnede Euroopa tööstusharude, eriti autotööstuse 
tõsise mure, millega Euroopa Parlament tegeleb kaitsemeetmete raames. See kahepoolne 
kaitseklausel näeb ette võimaluse kehtestada uuesti enamsoodustusrežiimi tollimäär, kui 
kaubanduse liberaliseerimise tulemusena suureneb import absoluutarvudes või võrdluses 
liidusisese toodanguga nii palju ja sellistel tingimustel, et põhjustab või ähvardab põhjustada 
tõsist kahju samasugust või otseselt konkureerivat toodet tootvale liidu tootmisharule. 

******

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek.


