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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dnia 23 kwietnia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Republiką 
Korei w celu zawarcia umowy o wolnym handlu między UE a Koreą. Umowa została 
następnie parafowana dnia 15 października 2009 r.

Traktat lizboński nadał Parlamentowi Europejskiemu nowe obowiązki w zakresie zawierania 
umów o wolnym handlu. Umowa KORUE zawarta pomiędzy Republiką Korei i UE będzie 
pierwszą umową przyjętą na nowych zasadach procedury zgody.

Handel międzynarodowy i eksport są bardzo ważnymi źródłami rozwoju gospodarczego 
i zatrudnienia w gospodarce europejskiej, składając się na 10% PKB oraz wspierając 
tworzenie milionów miejsc pracy. Umowa o wolnym handlu wzmacnia konkurencyjność UE 
oraz stwarza możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych Unii w dynamicznie 
rozwijającym się regionie.

Zdaniem sprawozdawcy, w okresie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego zawarcie 
umowy o wolnym handlu KORUE świadczy o wyraźnym zobowiązaniu do swobodnego 
i uczciwego handlu oraz o odrzuceniu protekcjonizmu.

Ponadto, KORUE jest najbardziej wszechstronną umową o wolnym handlu kiedykolwiek 
wynegocjowaną przez Unię Europejską i wzorcem strategii na rzecz globalnego wymiaru 
Europy, likwidującą między innymi wysokie stawki, bariery pozataryfowe w handlu, 
umożliwiającą lepszy dostęp do rynku dla towarów i usług, uznającą standardy 
międzynarodowe i europejskie, chroniącą wskazania geograficzne, a także zawierającą 
zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo, wiele badań wskazuje na wynikające z porozumienia podstawowe korzyści dla 
gospodarki zarówno europejskiej, jak i koreańskiej: 
- PKB w Unii oraz w Korei wzrośnie w sposób znaczący;
- eksport towarów z krajów Unii Europejskiej do Korei wzrośnie do 82,6 %, a eksport 

z Korei do UE do 38,4% dzięki eliminacji taryf i barier pozataryfowych;
- eksporterzy towarów przemysłowych i rolnych będą zwolnieni z płacenia należności 

celnych do 1,6 miliarda euro rocznie;
- stworzone zostaną nowe możliwości handlu towarami i usługami w wysokości 

19,1 miliarda euro dla UE,

Sprawozdawca stwierdza, iż Komisja wzięła w pełni pod uwagę zalecenia Parlamentu 
dotyczące negocjacji, które znalazły się w sprawozdaniu komisji INTA w sprawie Korei 
z 2008 r. Parlament Europejski ze swojej strony w pełni uwzględnił oświadczenia wielu 
europejskich organizacji biznesowych, przemysłów, firm i związków zawodowych.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego brali udział w całym procesie negocjacyjnym 
prowadzącym do zawarcia umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Koreą np. za pomocą 
dialogów przeprowadzanych w ramach społeczeństwa obywatelskiego oraz procesu 
konsultacyjnego, który doprowadził do przygotowania oceny wpływu umowy UE - Korea na 
działalność handlową. Umowa o wolnym handlu tworzy nawet struktury instytucjonalne 
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w celu wdrożenia i monitorowania zobowiązań każdej ze stron, łącznie z zaangażowaniem 
społeczeństwa obywatelskiego.  Każda ze stron utworzy grupę doradczą (tzw. krajową grupę 
doradczą), w skład której wejdzie zrównoważona reprezentacja organizacji zajmujących się 
środowiskiem, organizacji pracy oraz biznesowych. 

Na koniec, sprawozdawca wziął pod uwagę poważne obawy wyrażone przez niektóre 
przedsiębiorstwa europejskie, w szczególności te z sektora motoryzacyjnego. Jego zdaniem, 
Parlament Europejski uwzględni te zastrzeżenia w rozporządzeniu dotyczącym klauzuli 
ochronnej. Ta dwustronna klauzula ochronna przewiduje możliwość przywrócenia stosowania 
stawki dla kraju najbardziej uprzywilejowanego, (KNU), jeżeli w wyniku liberalizacji handlu 
wielkość przywozu wzrośnie, w ujęciu bezwzględnym lub względem produkcji krajowej, 
w takim stopniu i na takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić 
wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu unijnego wytwarzającego produkt podobny lub 
bezpośrednio konkurujący.

******

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zaleca Komisji Handlu Międzynarodowego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, zaproponowanie wyrażenia zgody przez Parlament.


