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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dňa 23. apríla 2007 poverila Rada Komisiu začatím rokovaní s Kórejskou republikou 
s cieľom uzavrieť dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou. Dohoda bola 
parafovaná 15. októbra 2009.

Podľa Lisabonskej zmluvy boli Európskemu parlamentu v súvislosti s dohodami o voľnom 
obchode pridelené nové zodpovednosti. Dohoda KOREU uzavretá medzi Kórejskou 
republikou a EÚ bude prvou dohodou prijatou v súlade s novými pravidlami postupu súhlasu.

Medzinárodný obchod a vývoz sú dôležitým zdrojom rastu a zamestnanosti v európskom 
hospodárstve. Tvoria približne 10 % HDP a podporujú milióny pracovných príležitostí. 
Dohodou o voľnom obchode sa posilňuje konkurencieschopnosť EÚ a vytvárajú sa príležitosti 
pre podniky EÚ v mimoriadne dynamickom regióne.

Spravodajca je toho názoru, že v čase globálnej finančnej a hospodárskej krízy je uzavretie 
dohody o voľnom obchode KOREU jasným znamením záväzku k voľnému a spravodlivému 
obchodu a postoja proti protekcionizmu.

Dohoda KOREU je ďalej najkomplexnejšou zo všetkých doteraz prerokovaných dohôd EÚ 
o voľnom obchode a vlajkovou loďou stratégie Globálna Európa, pričom zahŕňa zrušenie 
vysokých colných sadzieb, odstránenie necolných prekážok obchodu, zlepšenie prístupu 
tovarov a služieb na trh, uznanie medzinárodných a európskych noriem, ochranu zemepisných 
označení, ako aj záväzky týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja.

Podľa niekoľkých štúdií je dohoda navyše výrazným prínosom pre európske a kórejské 
hospodárstva:
- v EÚ a v Kórei výrazne vzrastie HDP;
- z dôvodu odstránenia colných sadzieb a necolných prekážok vzrastie vývoz EÚ do Kórey 

na 82,6 % a z Kórey do EÚ na 38,4 %;
- vývozcovia priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov do Kórey budú oslobodení od 

poplatkov až do výšky 1,6 miliardy EUR ročne;
- pre EÚ sa vytvorí nový významný trh tovaru a služieb o objeme až do výšky 19,1 miliardy 

EUR.

Spravodajca oceňuje, že Komisia vzala plne na vedomie odporúčania z rokovaní, ktoré 
Európsky parlament vyjadril v správe výboru INTA o Kórei z roku 2008. EP pritom 
vychádzal z oznámení mnohých európskych podnikateľských organizácií, priemyselných 
odvetví, spoločností a odborových organizácií.

Zástupcovia občianskej spoločnosti boli zapojení do celého priebehu rokovaní o dohode 
o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou, napríklad prostredníctvom stretnutí 
venovaných dialógu s občianskou spoločnosťou a procesu konzultácií, ktoré viedli k príprave 
posúdenia vplyvu dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou 
na trvalú udržateľnosť obchodu. Dohoda o voľnom obchode dokonca stanovuje 
inštitucionálne štruktúry v záujme zavádzania a monitorovania záväzkov medzi 
zúčastnenými stranami vrátane zapojenia občianskej spoločnosti. Každá strana zostaví 
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poradnú skupinu občianskej spoločnosti (takzvanú domácu poradnú skupinu) vrátane 
vyrovnaného zastúpenia organizácií z oblasti životného prostredia, práce a obchodu. 

Na záver vzal spravodajca na vedomie vážnosť znepokojení, ktoré vyjadrili niektoré európske 
priemyselné odvetvia, najmä v automobilovom sektore, ktoré bude Európsky parlament podľa 
jeho názoru prerokovávať v rámci ochrannej doložky. Táto dvojstranná ochranná doložka 
poskytuje možnosť znovu zaviesť sadzbu podľa doložky najvyšších výhod (DNV), ak sa 
dovoz v dôsledku liberalizácie obchodu zvýši v takej miere – v absolútnom vyjadrení alebo v 
pomere k domácej výrobe – a za takých podmienok, že spôsobuje vážnu ujmu odvetviu EÚ, v 
ktorom sa vyrába podobný alebo priamo konkurujúci výrobok, alebo hrozí, že takúto ujmu 
spôsobí.

******

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor navrhol Európskemu parlamentu vysloviť súhlas.


