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ĪSS PAMATOJUMS

Padome 2007. gada 23. aprīlī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Korejas Republiku, lai 
noslēgtu ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumu. Nolīgumu parafēja 2009. gada 
15. oktobrī.

Ar Lisabonas līgumu Eiropas Parlamentam ir piešķirtas jaunas pilnvaras attiecībā uz brīvās 
tirdzniecības nolīgumiem (BTN). Korejas un ES nolīgums, par ko Korejas Republika 
vienojusies ar ES, būs pirmais nolīgums, kas jāpieņem saskaņā ar jaunajiem piekrišanas 
procedūras noteikumiem.

Eiropas ekonomikā starptautiskā tirdzniecība un eksports ir nozīmīgs izaugsmes un 
nodarbinātības avots, kas veido ap 10 % no IKP un ietver miljoniem darbvietu. BTN 
nostiprina ES konkurētspēju un rada iespējas ES uzņēmumiem darboties ārkārtīgi dinamiskā 
reģionā.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka globālās finanšu un ekonomikas krīzes laikā Korejas un ES 
BTN noslēgšana skaidri liecina par apņemšanos īstenot brīvu un taisnīgu tirdzniecību un 
nepieļaut protekcionismu.

Turklāt Korejas un ES nolīgums ir visaptverošākais BTN, par kādu ES jelkad vienojusies, un 
Eiropas kopējās stratēģijas pamats, ietverot augstu tarifu atcelšanu, tirdzniecības beztarifu 
barjeru likvidēšanu, preču un pakalpojumu labāku piekļuvi tirgum, ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, kā arī apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu attīstību.

Tāpat arī vairākos pētījumos secināts, ka gan Eiropas, gan Korejas ekonomika gūs ievērojamu 
labumu, proti:
- būtiski pieaugs ES un Korejas IKP;
- atceļot tarifu un beztarifu barjeras, ES eksports uz Koreju pieaugs līdz 82,6 % un Korejas 

eksports uz ES — līdz 38,4%;
- uzņēmēji, kuri uz Koreju eksportē rūpniecības un lauksaimniecības preces, gadā tiks 

atbrīvoti no līdz pat 1,6 miljardiem euro lielām nodevām;
- ES tiks radīts jauns, ievērojams preču un pakalpojumu noiets līdz pat 19,1 miljardam euro.

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka Komisija pilnībā ņēmusi vērā Eiropas Parlamenta ieteikumus 
sarunām, kas iekļauti Starptautiskās tirdzniecības komitejas 2008. gada ziņojumā par Koreju. 
Parlaments, savukārt, pilnībā ņēma vērā daudzu Eiropas uzņēmējdarbības organizāciju, 
nozaru pārstāvju, uzņēmumu un arodbiedrību viedokļus.

Visā ES un Korejas BTN sarunu procesā tika iesaistīti pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, 
piemēram, rīkojot pilsoniskās sabiedrības dialoga tikšanās un apspriedes, kā rezultātā tika 
sagatavots ES un Korejas BTN tirdzniecības ilgtspējas ietekmes novērtējums. BTN pat ietver 
institucionālas struktūras, lai īstenotu un uzraudzītu pušu saistības, tostarp iesaistot pilsonisko 
sabiedrību. Katra puse izveidos pilsoniskās sabiedrības padomdevēja grupu (tā dēvēto vietējo 
padomdevēja grupu), ietverot vides, nodarbinātības un uzņēmējdarbības organizāciju 
līdzsvarotu pārstāvību. 
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Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs norādījis uz vairāku Eiropas nozaru pārstāvju un jo īpaši 
autoražotāju bažām, ko Eiropas Parlaments ņems vērā, paredzot drošības noteikumu. Šī 
divpusējā drošības klauzula paredz iespēju atkārtoti uzlikt vislielākās labvēlības nodokļa 
likmi, ja tirdzniecības liberalizācijas dēļ imports absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret 
iekšzemes ražošanu palielinās līdz tādam apjomam un uz tādiem nosacījumiem, kas rada 
būtisku kaitējumu vai būtiska kaitējuma draudus Savienības nozarei, kura ražo kādu līdzīgu 
vai tieši konkurējošu produktu.

******

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju ierosināt, lai Parlaments sniedz piekrišanu.


