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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 23 april 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen met de Republiek 
Korea te openen over de sluiting van een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea. Deze 
overeenkomst werd op 15 oktober 2009 geparafeerd.

Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon  heeft het Europees Parlement  nieuwe taken in 
verband met vrijhandelsovereenkomsten (VO). De KOREU-overeenkomst waarover de 
republiek Korea en de EU overeenstemming hebben bereikt, is de eerste overeenkomst zijn die 
volgens de nieuwe voorschriften van de instemmingsprocedure wordt aangenomen.

Internationale handel en uitvoer vormen in de Europese economie een belangrijke bron van groei 
en werkgelegenheid, die rond de 10% van het BBP omvat en miljoenen banen steunt. De VO 
verstevigt het mededingingsvermogen  van de EU en schept in een bijzonder dynamische regio 
kansen voor Europese bedrijven.

Uw rapporteur voor advies is van mening dat de sluiting van de KOREU-VO in een tijd van 
economische en financiële crisis een duidelijk teken is van inzet ten gunste van vrije en eerlijke 
handel en tegen protectionisme.

Voorts is de KOREU de meest volledige VO die door de EU ooit is uitonderhandeld en het 
vlaggenschip van de strategie Europa als wereldspeler, en hij omvat ontmanteling van hoge 
tarieven, afschaffing van niet-tarifaire handelsbelemmeringen, betere toegang tot de markt voor 
goederen en diensten, erkenning van internationale en Europese normen, bescherming van 
geografische aanduidingen, alsook toezeggingen inzake duurzame ontwikkeling.

Bovendien wordt in een aantal onderzoeken de conclusie getrokken dat er voor de Europese en 
Koreaanse economie doorslaggevende voordelen ontstaan:
- het BBP in de EU en Korea zal aanmerkelijk groeien;
- de uitvoer vanuit de EU naar Korea zal door de afschaffing van tarieven en de opheffing van 

niet-tarifaire belemmeringen met 82,6% toenemen en de Koreaanse export naar de EU met 
38,4%;

- de uitvoer van industrie- en landbouwgoederen naar Korea wordt vrijgesteld van betaling van 
heffingen die kunnen oplopen tot EUR 1,6 mia. per jaar;

- ten gunste van de EU wordt er een aanzienlijke nieuwe handel in goederen en diensten 
geschapen die kan oplopen tot 19,1 mia..

Uw rapporteur voor advies waardeert het dat de Commissie volledig rekening heeft gehouden 
met de aanbevelingen voor de onderhandelingen die het Europees Parlement  in 2008 heeft 
geformuleerd in het INTA-verslag over Korea.   Zelf heeft het Europees Parlement  volledig 
rekening gehouden met verklaringen van tal van Europese organisaties van bedrijven, 
industrieën, ondernemingen en vakverenigingen.

De maatschappelijke organisaties  waren gedurende de onderhandelingen over de VO EU-Korea 
voortdurend betrokken bij voorbeeld via discussiebijeenkomsten van maatschappelijke 
organisaties en de raadplegingsprocedure die uitmondde in de voorbereiding van beoordeling 
van de gevolgen van de VO EU-Korea voor de duurzaamheid van de handel. In het kader van de 
VO worden er zelfs institutionele structuren opgezet om de toezegging van de partijen, o.m. via 
maatschappelijke organisaties ten uitvoer te leggen en in het oog te houden. Beide partijen zullen 
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een adviesgroep van maatschappelijke organisaties  opzetten (de zogeheten interne adviesgroep) 
waarin organisaties uit de sectoren milieu, werknemers en bedrijfsleven evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn. 

Tot slot heeft uw rapporteur  voor advies kennis genomen van de ernstige verontrusting van een 
aantal Europese bedrijfstakken, met name de auto-industrie, die naar zijn mening door het 
Europees Parlement  in het kader van de vrijwaringsverordening zullen worden aangepakt.  Deze 
bilaterale vrijwaringsclausule voorziet in de mogelijkheid opnieuw het meestbegunstigingsrecht 
in te stellen wanneer de invoer ten gevolge van de liberalisering van de handel - in absolute zin 
of in verhouding tot de interne productie - zodanig toeneemt en onder zodanige omstandigheden 
plaats vindt dat de bedrijfstak van de Unie die een soortgelijk of rechtstreeks concurrerend 
product vervaardigt, ernstige schade lijdt of dreigt te lijden.

******

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de Commissie internationale handel als 
commissie ten principale aan het Parlement voor te stellen in te stemmen.


