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RÖVID INDOKOLÁS

A Tanács 2007. április 23-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen a 
Koreai Köztársasággal egy EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás megkötése céljából. 
A megállapodást ezután 2009. október 15-én parafálták.

A Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Parlament új hatásköröket kapott a 
szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban.  A Koreai Köztársaság és az EU 
közötti KOREU megállapodás lesz az első, az egyetértési eljárás új szabályai alapján 
elfogadott megállapodás.

A nemzetközi kereskedelem és az export a növekedés és a foglalkoztatás fontos forrásai az 
európai gazdaságban, értékük körülbelül a GDP 10%-ára tehető, és több millió munkahely 
függ tőlük. A szabadkereskedelmi megállapodás erősíti az EU versenyképességét és 
lehetőséget nyit meg az uniós vállalatok előtt egy dinamikusan fejlődő régióban.

Az előadó úgy véli, hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság idején a KOREU 
megállapodás megkötése egyértelműen jelzi a szabad és tisztességes kereskedelem melletti és 
a protekcionizmussal szembeni elkötelezettséget.

A KOREU emellett az EU által valaha kötött legátfogóbb szabadkereskedelmi megállapodás 
és a Globális Európa stratégia kulcsfontosságú eleme, amely a magas vámtarifák 
megszüntetésére, a kereskedelem nem tarifális akadályainak felszámolására, az áruk és 
szolgáltatások piacra juttatásának megkönnyítésére, a nemzetközi és európai normák 
elismerésére, a földrajzi jelölések védelmére, valamint a fenntartható fejlődés melletti 
elkötelezettségre is kiterjed.

Emellett több tanulmány szerint az alábbi fontos előnyöket hordozza az európai és a koreai 
gazdaság számára: 
- a GDP jelentősen növekedni fog az EU-ban és Koreában egyaránt;
- a Koreába irányuló európai export 82,6%-kal, az EU-ba irányuló koreai export pedig 

38,4%-kal fog nőni a tarifális és nem tarifális akadályok felszámolásának köszönhetően;
- a Koreába kivitt ipari és mezőgazdasági termékek exportőrei évente akár 1,6 milliárd euró 

vám megfizetése alól is mentesülnek;
- az áruk és szolgáltatások jelentős, akár 19,1 milliárd euró értékű új kereskedelmi piaca 

nyílik meg az EU számára,

Az előadó elismeri, hogy a Bizottság teljes mértékben figyelembe vette az Európai 
Parlamentnek az INTA bizottság 2008. évi Korea-jelentésében megfogalmazott ajánlásait. A 
maga részéről az Európai Parlament számos európai üzleti és iparági szervezet, vállalat és 
szakszervezet nyilatkozatát figyelembe vette.

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásai mindvégig a civil társadalom 
képviselőinek bevonásával zajlottak, többek között a civil társadalommal folytatott párbeszéd, 
valamint az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelmi fenntarthatósági 
hatástanulmányának elkészítését eredményező konzultációs folyamat segítségével.  A 
szabadkereskedelmi megállapodás intézményi struktúrákat is létrehoz a felek 
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kötelezettségvállalásainak betartatására és ellenőrzésére, többek között a civil társadalom 
bevonásával. Mindkét oldal civil tanácsadó csoportot (ún. „hazai tanácsadó csoportot”) hoz 
létre, amelyben kiegyensúlyozottan képviseltetik magukat a környezetvédelmi, munkaügyi és 
üzleti szervezetek. 

Végül az előadó tudomásul veszi az egyes európai iparágak, különösen az autóipar által 
megfogalmazott komoly aggodalmakat, amelyekre véleménye szerint az Európai Parlament a 
védrendelkezés keretében ad majd választ. E kétoldalú védzáradék arról rendelkezik, hogy 
lehetőség van a legnagyobb kedvezményes vám újbóli kivetésére, ha a kereskedelem 
liberalizációjának következtében – abszolút mértékben vagy a hazai termeléshez viszonyítva 
– úgy megnövekszik az import mennyisége, és ez olyan körülmények között történik, hogy az 
a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó uniós gazdasági ágazatnak súlyos kárt 
okoz, vagy ezzel fenyeget.

******

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek hozzájárulása megadását.


