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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 23 de Abril de 2007, o Conselho autorizou a Comissão a encetar negociações com a 
República da Coreia, a fim de celebrar um Acordo de Comércio Livre entre a UE e este país. 
O Acordo foi rubricado em 15 de Outubro de 2009.

Nos termos do Tratado de Lisboa, foram atribuídas ao Parlamento Europeu novas 
responsabilidades em matéria de Acordos de Comércio Livre (ACL). O Acordo UE-Coreia, 
negociado entre a República da Coreia e a UE, será o primeiro a ser adoptado ao abrigo das 
novas regras do processo de aprovação.

O comércio internacional e as exportações são uma importante fonte de crescimento e 
emprego na economia europeia, representando cerca de 10% do PIB e apoiando milhões de 
empregos. O ACL reforça a competitividade da UE e cria oportunidades para as empresas da 
UE numa região extremamente dinâmica.

O relator é de opinião que, num momento de crise financeira e económica global, a celebração 
do ACL UE-Coreia é um sinal claro de compromisso a favor do comércio livre e justo e 
contra o proteccionismo.

Além disso, o Acordo UE-Coreia é o ACL mais abrangente alguma vez negociado pela UE e 
o bastião da Estratégia "Europa Global", que prevê o desmantelamento das barreiras pautais 
elevadas, a eliminação das barreiras não pautais ao comércio, um melhor acesso ao mercado 
de bens e serviços, o reconhecimento das normas internacionais e europeias, a protecção das 
indicações geográficas, bem como compromissos a favor do desenvolvimento sustentável.

Além disso, vários estudos concluíram que existiam benefícios importantes tanto para a 
economia europeia como para a economia coreana:
- O PIB na UE e na Coreia aumentará significativamente;
- Devido à eliminação das barreiras pautais e não pautais, as exportações da UE para a 

Coreia aumentarão 82,6% e as exportações coreanas para a UE 38,4%;
- Os exportadores de produtos industriais e agrícolas para a Coreia ficarão isentos de direitos 

aduaneiros até um montante de 1 600 milhões de euros por ano;
- Serão criados novos intercâmbios comerciais importantes de bens e serviços que 

representarão para a UE 19 100 milhões de euros,

O relator reconhece que a Comissão tomou inteiramente em consideração as recomendações 
para as negociações expressas pelo Parlamento Europeu no relatório sobre a Coreia elaborado 
em 2008 pela sua Comissão INTA. Por seu lado, o Parlamento Europeu tomou plenamente 
em conta as declarações de numerosas organizações empresariais, indústrias, empresas e 
sindicatos europeus.

Os representantes da sociedade civil estiveram envolvidos em todo o processo de negociações 
do ACL UE-Coreia, por exemplo, através da realização de reuniões de diálogo com a 
sociedade civil e do processo de consulta que conduziu aos trabalhos preparatórios do estudo 
de impacto do ACL UE-Coreia na sustentabilidade do comércio. O ACL cria inclusivamente 
estruturas institucionais para aplicar e controlar os compromissos assumidos pelas Partes, 
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inclusive através da participação da sociedade civil. Cada uma das Partes criará um grupo 
consultivo da sociedade civil (chamado grupo consultivo interno), no qual as organizações 
ambientais, sindicais e empresariais estarão equilibradamente representadas. 

Finalmente, o relator tomou nota das graves preocupações manifestadas por algumas 
indústrias europeias, nomeadamente do sector automóvel, que, na sua opinião, serão tratadas 
pelo Parlamento Europeu no âmbito da cláusula de salvaguarda. A cláusula bilateral de 
salvaguarda prevê a possibilidade de restabelecer a taxa de Nação Mais Favorecida (NMF) 
sempre que, em resultado de uma liberalização do comércio, as importações cresçam de tal 
forma, em termos absolutos ou em relação à produção interna, e em condições tais que 
causem ou ameacem causar um prejuízo grave à indústria da União que fabrique produtos 
similares ou directamente concorrentes.

******

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta seja aprovada 
pelo Parlamento.


