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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je 23. aprila 2007 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj z Republiko Korejo o 
sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med EU in Korejo. Sporazum je bil parafiran 15. 
oktobra 2009.

V skladu z Lizbonsko pogodbo so bile Parlamentu dodeljene nove odgovornosti, povezane s 
sporazumi o prosti trgovini (FTA). KOREU sporazum, o katerem potekajo pogajanja med 
Republiko Korejo in EU, bo prvi izmed sporazumov, ki bo sprejet v skladu z novimi pravili 
postopka odobritve.

Mednarodna trgovina in izvoz sta v evropskem gospodarstvu pomemben vir rasti in 
zaposlovanja, saj predstavljata približno 10 % BDP in zagotavljata več milijonov delovnih 
mest. FTA krepi konkurenčnost EU in evropskim podjetjem odpira priložnosti v izjemno 
dinamični regiji.

Poročevalec meni, da v času svetovne finančne in gospodarske krize sklepi sporazuma o 
prosti trgovini KOREU dajejo jasno znamenje zavezanosti k prosti in pošteni trgovini ter 
znamenje proti protekcionizmu.

Ob tem je KOREU najobsežnejši sporazum o prosti trgovini, kar sta jih pripravila EU in 
vodilna strategija Globalna Evropa in vključuje odpravo visokih tarif, odpravo netarifnih ovir 
za trgovino, boljši dostop do trga blaga in dobrin, priznavanje mednarodnih evropskih 
standardov, zaščito geografskih oznak ter zavezo k trajnostnem razvoju.

Ob tem so številne študije pokazale bistvene prednosti za tako evropsko, kakor tudi korejsko 
gospodarstvo:
– BDP Evropske unije in Koreje se bo bistveno povišal
– Izvoz EU v Korejo se bo povišal za 82,6 %, korejski izvoz v EU pa bo zaradi odprave 

tarifnih in netarifnih ovir višji do 38,4 %.
– Izvozniki industrijskih in kmetijskih izdelkov v Korejo bodo letno oproščeni dajatev v 

višini do 1,6 milijarde evrov
– Razvilo se bo znatno dodatno trgovanje z dobrinami in storitvami, kar bo za EU ustvarilo 

19,1 milijarde evrov

Poročevalec priznava, da je Komisija v celoti upoštevala pogajalska priporočila, ki jih je leta 
2008 izrazil Evropski parlament v poročilu INTA Korea Poleg tega je EP v celoti upošteval 
tudi izjave številnih predstavnikov evropskih podjetniških organizacij, gospodarstva, družb in 
sindikatov.

Predstavniki civilne družbe so bili skozi celotni postopek udeleženi v pogajanja o dogovoru o 
prosti trgovini EU-Koreja, prek dialoga na sestankih s predstavniki civilne družbe v postopku 
procesa posvetovanja, ki je vodil do priprave presoje vplivov sporazuma o prosti trgovini EU-
Koreja na trajnostni razvoj. Sporazum o prosti trgovini vzpostavlja tudi institucionalne 
strukture za izvajanje in spremljanje zavez med stranmi, vključno z udeležbo civilne družbe. 
Vsaka od strani bo imenovala svetovalno skupino predstavnikov civilne družbe (tako 
imenovana nacionalna svetovalna skupina), ki bo uravnoteženo predstavljala okoljske, 
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delavske in poslovne organizacije. 

Na koncu je poročevalec spomnil na resno zaskrbljenost, ki so jo je izrazili nekateri 
predstavniki evropskega gospodarstva, posebaj tisti iz avtomobilskega sektorja, ki pa jih bo v 
okviru zaščitnih ukrepov ustrezno obravnaval Evropski parlament. Ta dvostranska zaščitna 
klavzula omogoča ponovno uvedbo stopnje za državo z največjimi ugodnostmi, kadar se 
zaradi liberalizacije trgovine uvoz poveča v tolikšnem obsegu – v absolutnem smislu ali glede 
na domačo proizvodnjo – in pod takšnimi pogoji, da povzroča resno škodo ali resno ogroža 
gospodarstvo Unije, ki proizvaja podoben ali neposredno konkurenčen izdelek.

******

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, naj Parlamentu predlaga odobritev sporazuma.


