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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 23 april 2007 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med 
Republiken Korea i syfte att sluta ett frihandelsavtal mellan EU och Korea. Avtalet 
paraferades den 15 oktober 2009.

Enligt Lissabonfördraget har Europaparlamentet beviljats nya ansvarsområden när det gäller 
frihandelsavtal.  Avtalet som framförhandlats mellan Republiken Korea och EU kommer att 
bli det första som antas enligt de nya godkännandeförfarandereglerna.

Internationell handel och export är en viktig källa för tillväxt och sysselsättning i den 
europeiska ekonomin och utgör omkring 10 procent av BNP samt är grunden för miljoner 
arbetstillfällen. Frihandelsavtalen stärker EU:s konkurrenskraft och skapar möjligheter för 
EU-företag i en i högsta grad dynamisk region.

Föredraganden anser att ingåendet av frihandelsavtalet mellan Korea och EU är en tydlig 
signal om ett åtagande för en fri och rättvis handel och mot protektionism i en tid då det råder 
en global finansiell och ekonomisk kris.

Dessutom är frihandelsavtalet mellan EU och Korea det mest omfattande frihandelsavtal som 
EU någonsin förhandlat fram och ett flaggskepp för strategin för ett konkurrenskraftigt 
Europa i världen, bland annat genom att det avskaffar höga tullar och icke-tariffära hinder, 
skapar bättre marknadstillträde för varor och tjänster, erkänner internationella och europeiska 
standarder, ger skydd för geografiska beteckningar samt även gör åtaganden om en hållbar 
utveckling.

Dessutom har många studier kommit till slutsatsen att avtalet är till betydande fördel för både 
den europeiska och den koreanska ekonomin.
– BNP inom både EU och Korea kommer att stiga avsevärt.
– EU-exporten till Korea kommer att öka med upp till 82,6 procent och Koreas export till EU 

med upp till 38,4 procent till följd av avskaffandet av tullar och icke-tariffära hinder.
– Exportörer av industri- och jordbruksvaror till Korea kommer att befrias från tullar på upp 

till 1,6 miljarder euro per år.
– Betydande ny handel med varor och tjänster kommer att skapas till ett värde av 

19,1 miljarder euro för EU.

Föredraganden medger att kommissionen till fullo beaktade Europaparlamentets 
förhandlingsrekommendationer i INTA-betänkandet om Korea från 2008. Europaparlamentet 
beaktade för sin del till fullo de åsikter som framfördes av europeiska 
näringslivsorganisationer, industrier, företag och fackföreningar.

Representanter för det civila samhället var involverade under hela förhandlingsprocessen för 
frihandelsavtalet mellan Korea och EU, till exempel via dialogmöten för civilsamhället och 
samrådsprocessen som ledde till förberedelsen av bedömningen av handelskonsekvenserna för 
hållbar utveckling av frihandelsavtalet mellan EU och Korea. Frihandelsavtalet ställer till och 
med upp de institutionella strukturerna för att genomföra och övervaka åtagandena mellan 
parterna, bland annat genom medverkan av civilsamhället. Båda parter kommer att inrätta en 
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rådgivande grupp från civilsamhället (så kallad inhemsk rådgivande grupp), med en 
jämbördig representation från miljö-, arbetslivs- och företagsorganisationer. 

Slutligen tog föredraganden del av den allvarliga oro som uttrycktes av vissa europeiska 
branscher, särskilt bilindustrin, som enligt hans uppfattning ska tas upp av Europaparlamentet 
inom skyddsbestämmelsen. I denna bilaterala skyddsklausul föreskrivs möjligheten att 
återinföra tullsatsen för mest gynnad nation (MGN) när importen till följd av liberaliseringen 
av handeln sker i så kraftigt ökade kvantiteter, i absoluta tal eller i förhållande till 
EU:s inhemska tillverkning, eller under sådana omständigheter att den orsakar eller hotar att 
orsaka allvarlig skada för den industri i EU som tillverkar produkter av samma eller direkt 
konkurrerande slag.

******

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ger sitt godkännande.


