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LYHYET PERUSTELUT

Neuvosto valtuutti 23. huhtikuuta 2007 komission aloittamaan Korean tasavallan kanssa 
neuvottelut EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen tekemiseksi. Sopimus parafoitiin 
15. lokakuuta 2009.

Lissabonin sopimuksen mukaisesti vapaakauppasopimukset on annettu Euroopan 
parlamentille uusina vastuualueina. Korean tasavallan ja EU:n neuvottelema 
vapaakauppasopimus on ensimmäinen, joka tehdään uusien hyväksymismenettelyä koskevien 
sääntöjen mukaisesti.

Kansainvälinen kauppa ja vienti ovat tärkeä kasvun ja työllisyyden lähde Euroopan taloudelle, 
ja ne muodostavat noin 10 prosenttia BKT:stä ja tukevat miljoonien työpaikkojen säilymistä. 
Vapaakauppasopimus vahvistaa EU:n kilpailukykyä ja luo EU:n yrityksille mahdollisuuksia 
erittäin dynaamisella alueella.

Valmistelija on sitä mieltä, että maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin aikana Korean ja 
EU:n vapaakauppasopimuksen tekeminen on selvä merkki sitoutumisesta vapaaseen ja 
oikeudenmukaiseen kaupankäyntiin sekä protektionismin vastustamiseen.

Lisäksi Korean ja EU:n vapaakauppasopimus on kattavin EU:n koskaan neuvottelema 
vapaakauppasopimus ja Globaali Eurooppa -strategian lippulaiva, johon sisältyvät korkeiden 
tullien purkaminen, tullien ulkoisten kaupan esteiden poistaminen, tavaroiden ja palveluiden 
entistä parempi markkinoille pääsy, kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien 
tunnustaminen, maantieteellisten merkintöjen suojelu ja kestävää kehitystä koskevat 
sitoumukset.

Useiden tutkimuksen mukaan Euroopan ja Korean taloudet saavuttavat lisäksi seuraavat 
keskeiset edut:
– EU:n ja Korean BKT kasvaa merkittävästi
– EU:n vienti Koreaan kasvaa 82,6 prosenttia ja Korean vienti EU:hun 38,4 prosenttia 

johtuen tullien ja tullien ulkopuolisten kaupan esteiden poistamisesta
– teollisuus- ja maataloustuotteita Koreaan viejille myönnetään tullihelpotuksia jopa 

1,6 miljardia euroa vuodessa 
– tavaroiden ja palveluiden uutta kauppaa muodostuu EU:ssa huomattavasti, jopa 

19,1 miljardin euron arvosta.

Valmistelija antaa arvoa sille, että komissio otti täysimääräisesti huomioon Euroopan 
parlamentin INTA-valiokunnan Koreaa koskevassa mietinnössä vuonna 2008 esitetyt 
suositukset neuvotteluita varten. Omalla tahollaan EP otti useiden eurooppalaisten liike-
elämän, teollisuuden ja yritysten järjestöjen sekä ammattijärjestöjen lausunnot 
täysimääräisesti huomioon.

Kansalaisyhteiskunnan edustajat olivat täysimääräisesti mukana EU:n ja Korean 
vapaakauppasopimuksen neuvotteluprosessissa esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan kanssa 
käytävää vuoropuhelua koskevissa kokouksissa ja kuulemisprosessissa, joka johti EU:n ja 
Korean vapaakauppasopimuksen kestävään kehitykseen kohdistuvien kaupan vaikutusten 
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arviointiin. Vapaakauppasopimuksessa otetaan käyttöön jopa institutionaalisia rakenteita, 
joilla pannaan täytäntöön ja valvotaan osapuolten sitoumuksia, täysimääräinen 
kansalaisyhteiskunnan osallistuminen mukaan luettuna. Kumpikin osapuoli perustaa 
kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antavan ryhmän (niin sanotun kansallisen neuvoa-antavan 
ryhmän), jossa ympäristö-, työntekijä- ja liike-elämän järjestöt ovat tasapainoisesti 
edustettuina. 

Lopuksi valmistelija on ottanut huomioon Euroopan joidenkin teollisuudenalojen, erityisesti 
autoteollisuuden, esittämät vakavat huolenaiheet, joihin Euroopan parlamentti kiinnittää 
hänen käsityksensä mukaisesti huomiota suojatoimiasetuksessa. Tällä kahdenvälisellä 
suojalausekkeella annetaan mahdollisuus ottaa uudelleen käyttöön suosituimmuustulli, jos 
kaupan vapauttamisen seurauksena tuonti kasvaa sellaisiin mittasuhteisiin – absoluuttisesti tai 
suhteessa kotimaiseen tuotantoon – ja jos sitä harjoitetaan sellaisissa olosuhteissa, että 
vastaavaa tai suoraan kilpailevaa tuotetta valmistavalle EU:n teollisuudelle aiheutuu tai uhkaa 
aiheutua vakavaa haittaa.

******

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa puoltavan lausuntonsa.


