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TRUMPAS PAGRINDIMAS

balandžio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Korėjos Respublika, kad būtų 
sudarytas ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas. Susitarimas parafuotas 2009 m. 
spalio 15 d.

Lisabonos sutartimi Europos Parlamentui buvo suteikti nauji įpareigojimai, susiję su 
laisvosios prekybos susitarimais (LPS).  Korėjos ir ES susitarimas, dėl kurio  Korėjos 
Respublika ir ES vedė derybas, bus pirmasis susitarimas, priimtas pagal naujas pritarimo 
procedūros taisykles.

Tarptautinė prekyba ir eksportas yra svarbus Europos ekonomikos augimo ir užimtumo 
šaltinis, kuris sukuria apie 10 proc. BVP ir palaiko milijonus darbo vietų. Laisvosios prekybos 
susitarimais sustiprinamas ES konkurencingumas ir ES verslininkams sukuriama galimybių 
labai dinamiškame regione.

Pranešėjas mano, kad pasaulinės finansų ir ekonominės krizės metu Korėjos ir ES laisvosios 
prekybos susitarimas yra aiškus įsipareigojimo užtikrinti laisvą ir sąžiningą prekybą ir kovoti 
su protekcionizmu ženklas.

Be to, Korėjos ir ES laisvosios prekybos susitarimas yra pats išsamiausias laisvosios prekybos 
susitarimas, dėl kokio ES yra vedusi derybas, ir Globalios Europos strategijos, įskaitant 
didelių tarifų ir netarifinių kliūčių prekybai panaikinimą, pagerintą rinkos prieigą prekėms ir 
paslaugoms, tarptautinių ir Europos standartų pripažinimą, geografinių nuorodų apsaugą, bei 
įsipareigojimus siekti tvarios plėtros, pavyzdys.

Taipogi, keli tyrimai parodė, kad ir Europos, ir Korėjos ekonomikai susitarimas bus labai 
naudingas: 
- ES ir Korėjoje žymiai išaugs BVP;
- dėl tarifų ir netarifinių kliūčių pašalinimo ES eksportas į Korėją padidės iki 82,6 proc., o 

Korėjos eksportas į ES – iki 38,4 proc.;
- pramonės ir žemės ūkio produktų eksportuotojai bus atleisti nuo muitų, kurių dydis sieks 

iki 1,6 milijardų eurų per metus;
ES bus sukurta žymi nauja, iki 19,1 milijardų eurų vertės prekyba prekėmis ir paslaugomis.

Pranešėjas pripažįsta, kad Komisija visiškai atsižvelgė į Europos Parlamento rekomendacijas, 
pateiktas 2008 m. Tarptautinės prekybos komiteto pranešime dėl Korėjos. Savo ruožtu, 
Europos Parlamentas visiškai atsižvelgė į daugelio Europos verslo organizacijų, pramonės, 
įmonių ir profesinių sąjungų pareiškimus.

Visame derybų dėl ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo procese dalyvavo pilietinės 
visuomenės atstovai, pavyzdžiui, ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo prekybos 
tvarumo poveikio vertinimas buvo pilietinės visuomenės dialogo susitikimų ir konsultacijų 
proceso rezultatas. Laisvosios prekybos susitarimu netgi sukuriamos institucinės struktūros, 
skirtos įgyvendinti ir stebėti šalių įsipareigojimus, taip pat ir dalyvaujant civilinei 
bendruomenei. Kiekviena šalis sukurs pilietinės visuomenės patariamąją grupę (taip 
vadinamąją vidaus patariamąją grupę), kurioje proporcingai bus atstovaujama aplinkos 
apsaugos, darbuotojų ir verslo organizacijoms. 
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Galiausiai, pranešėjas atkreipė dėmesį į rimtą susirūpinimą, kurį išreiškė kai kurių rūšių 
Europos pramonė, ypač automobilių sektoriaus pramonė, kurį, jo manymu, Europos 
Parlamentas išspręs apsaugos priemonių reglamentu. Ši dvišalė apsaugos sąlyga numatoma 
galimybė vėl nustatyti MFN muito normą, jeigu, liberalizavus prekybą, pradedama importuoti 
tokiu dideliu mastu (vertinant absoliučiąja verte ir lyginant su vidaus gamyba) ir tokiomis 
sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašų arba tiesiogiai konkuruojantį 
produktą gaminančiai Sąjungos pramonei.

******

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą siūlyti Parlamentui duoti pritarimą.


