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Økonomiske og kommercielle forbindelser med Korea  

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om handelsmæssige og økonomiske 

forbindelser med Korea (2007/2186(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til rammeaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske 

Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden 

side1, 

 

- der henviser til undersøgelsen "Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement 

Between the European Union and South Korea" af Copenhagen Economics & Prof. J. F. 

François, 

 

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det globale Europa - 

I konkurrencen på verdensmarkedet - Et bidrag til EU's strategi for vækst og 

beskæftigelse (KOM(2006)0567), 

 

- der henviser til sine beslutninger af 13. oktober 2005 om perspektiverne for de 

handelsmæssige forbindelser mellem EU og Kina2 og af 28. september 2006 om EU’s 

økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien3, 

 

- der henviser til Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) 

retningslinjer for multinationale virksomheder og Den Internationale 

Arbejdsorganisations (ILO) trepartserklæring om principperne for multinationale 

virksomheder og socialpolitik, 

 

- der henviser til OECD's beskæftigelsesstatistikker for 2007, 

 

- der henviser til erklæringen om udviklingen i forbindelserne mellem Syd- og Nordkorea 

og om fred og fremgang, som vedtoges den 4. oktober 2007 af Republikken Korea 

(herefter benævnt "Korea") og Den Demokratiske Folkerepublik Korea (herefter benævnt 

"Nordkorea), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0463/2007), 

 

A. der henviser til, at det regelbaserede multilaterale handelssystem, der er etableret via 

Verdenshandelsorganisationen (WTO), fortsat udgør den mest hensigtsmæssige ramme 

                                                 
1  EFT L 90 af 30.3.2001, s. 46. 
2  EUT C 233 E af 28.9.2006, s. 103. 
3  EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 400. 



for regulering af handel og for fremme af loyal og retfærdig handel gennem udvikling af 

hensigtsmæssige regler og sikring af reglernes overholdelse, 

 

B. der henviser til, at EU fortsat bør prioritere opnåelsen af et afbalanceret resultat af Doha-

udviklingsdagsordenen (DDA), som kan være med til at sikre udviklingslandenes fulde 

deltagelse i det internationale handelssystem, 

 

C. der henviser til, at bilaterale og interregionale handelsaftaler ikke desto mindre kan 

supplere WTO's regelsæt ved at dække områder, såsom sociale og miljømæssige normer, 

hvor det i øjeblikket er vanskeligt at nå til enighed på multilateralt plan, 

 

D. der henviser til, at aftalen med Korea også kan omfatte spørgsmål om investeringer og 

handel med tjenesteydelser, men bør gøre det på en måde, som sikrer, at 

markedsåbningen hverken har negativ indflydelse på EU's eller Koreas regler om 

beskyttelse af offentlige tjenesteydelser og kulturel mangfoldighed eller på det politiske 

råderum, der er nødvendigt for unilateralt at iværksætte bæredygtige sociale, økonomiske 

og miljømæssige politikker i EU såvel som i Korea, 

 

E. der henviser til, at Korea er en af verdens førende økonomier med en indkomst pr. 

indbygger, der svarer til en gennemsnitlig EU-medlemsstat, 

 

F. der henviser til, at fattigdom fortsat er et uløst og voksende problem i Korea, som ifølge 

OECD's statistikker hører til blandt de tre OECD-medlemsstater, som har både den største 

og den hurtigst voksende indkomstkløft; der yderligere henviser til, at Korea er det lavest 

placerede OECD-land, der anvender mindre end 5 % af de offentlige udgifter til social 

sikring sammenlignet med et OECD-gennemsnit på 43 %, 

 

G. der henviser til, at Korea er EU's fjerdestørste handelspartner uden for Europa, og at EU 

var den største udenlandske investor i Korea i 2006, 

 

H. der henviser til, at Korea har underskrevet frihandelsaftaler med USA og en række andre 

af de største handelspartnere, og at yderligere aftaler er under forhandling, 

 

I. der henviser til, at markedsadgangen i stigende grad hindres af forskellige former for 

ikke-toldmæssige hindringer, herunder manglende vedtagelse af internationale normer og 

standarder, som til dels er skyld i EU's strukturelle underskud i de bilaterale 

handelsforbindelser, 

 

J. der henviser til, at undersøgelser viser, at en aftale mellem EU og Korea kunne sikre 

begge parter betydelige økonomiske fordele, men at Korea i alle de undersøgte scenarier 

ville opnå to tredjedele af fordelene, 

 

Generelt 

 

1. mener, at et positivt resultat af Doha-udviklingsdagsordenen fortsat er EU's 

handelsmæssige prioritet, og ville blive bekymret, hvis bilaterale forhandlinger med 

Korea eller andre partnere skulle fjerne fokus fra opnåelsen af dette mål; 

 



2. mener, at bilaterale forhandlinger med større handelspartnere eller regioner kan være et 

nyttigt supplement til det multilaterale regelsæt, såfremt der er tale om ambitiøse aftaler 

af høj kvalitet, som rækker langt ud over toldnedsættelser; 

 

3. mener, at den koreanske økonomis størrelse og hurtige vækst gør den til en egnet kandidat 

til en sådan aftale men henleder opmærksomheden på de store problemer - herunder 

betydelige ikke-toldmæssige hindringer - som nødvendigvis skal løses, hvis der skal 

opnås en tilfredsstillende aftale; 

 

4. mener, at en aftale, der er begrænset til toldnedsættelser, kun vil medføre fordele på kort 

sigt, og kræver derfor, at de ikke-toldmæssige hindringer fjernes, og at 

tjenesteydelsessektorerne i Korea åbnes; 

 

5. er af den opfattelse, at enhver frihandelsaftale med Korea skal tage hensyn til de fire 

såkaldte Singapore-temaer (handel og investeringer, handel og konkurrencepolitik, 

åbenhed omkring offentlige indkøb og handelslempelser); 

 

6. konkluderer, at det er langt vigtigere, at aftalen er til gensidig nytte, end at en hurtig 

tidsplan overholdes, og ville derfor blive bekymret, hvis kunstige tidsfrister ville føre til 

en aftale, som ikke var vidtrækkende, ambitiøs og velafbalanceret; 

 

Bæredygtig udvikling 
 

7. mener, at tolden på miljøvenlige produkter bør nedsættes hurtigere og mere effektivt i 

forhold til tolden på andre varer; opfordrer Kommissionen og de koreanske forhandlere til 

at udarbejde en klar definition af sådanne produkter; henstiller stærkt, at der ved en sådan 

definition tages behørigt hensyn til de miljømæssige forhold, som varer produceres under; 

 

8. beklager, at der ikke er blevet foretaget en bæredygtighedsvurdering (SIA) på et tidligere 

tidspunkt i betragtning af tidsplanen for forhandlingerne; mener, at det er af allerstørste 

betydning, at resultaterne af bæredygtighedsvurderingen offentliggøres i god tid forud for 

aftalens undertegnelse, og at der afsættes tilstrækkelig tid til gennemførelse af en 

fuldstændig offentlig høring om bæredygtighedsvurderingen, således at resultaterne heraf 

kan få indflydelse på forhandlingsresultater; opfordrer Kommissionen til at høre 

Parlamentet, Rådet og civilsamfundet, hvis der i bæredygtighedsvurderingen fremsættes 

krav om justeringer og forhandlinger om den endelige frihandelsaftale i 

overensstemmelse hermed; 

 

9. mener, at Kommissionens ambitionsniveau med hensyn til øget markedsadgang bør 

opvejes af en lige så ambitiøs tilgang til bæredygtig udvikling; kræver samtidig, at der 

ikke må gøres undtagelser fra reglen om, at adgangen til det europæiske indre marked er 

betinget af, at miljøbeskyttelsesnormerne overholdes; 

 

10. bifalder indførslen af strengere sociale og miljømæssige klausuler i den nyligt indgåede 

frihandelsaftale mellem USA og Korea, hvilket skete efter pres fra den amerikanske 

kongres; 

 

11. mener, at EU's forhandlere skal se dette som et grundlag for yderligere fremskridt, 

navnlig med hensyn til ratificering og håndhævelse af grundlæggende ILO-standarder, 



Koreas engagement i en aftale efter 2012 om bekæmpelse af klimaændringer og 

anerkendelse af de eksisterende EU-miljønormer og lovgivning; 

 

12. kræver medtagelse af bindende sociale og miljømæssige klausuler i alle handelsaftaler 

med Korea; 

 

13. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til under de bilaterale forhandlinger med 

Korea at støtte og fremme OECD's principper om corporate governance og 

virksomhedernes sociale ansvar, både hvad angår de koreanske virksomheder, der driver 

virksomhed i Europa, og de europæiske virksomheder med sæde i Korea;  

 

14. mener, at et ambitiøst kapitel om bæredygtig udvikling bør være en væsentlig del af 

enhver aftale, men minder om, at det endelige mål er håndhævelsen af vedtagne 

standarder; er af den opfattelse, at dette kræver, at kapitlet underlægges den almindelige 

tvistbilæggelsesordning; 

 

15. mener, at et forum for handel og bæredygtig udvikling bestående af repræsentanter fra 

arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og ngo'er kunne spille en vigtig rolle ved at 

sikre, at en øget markedsåbning ledsages af strengere miljømæssige og sociale standarder; 

 

16. foreslår, at der oprettes et instrument, gennem hvilket anerkendte arbejdstager- og 

arbejdsgiverorganisationer i EU og Korea vil kunne forelægge anmodninger om aktioner, 

som ville blive behandlet inden for en nærmere fastlagt tidsfrist, og som kunne resultere i 

en fortsat opfølgning og genbehandling af forskrifter, således at presset på dem, der 

krænker arbejdstagernes rettigheder fastholdes;  

 

Sektorspecifikke spørgsmål 

 

17. kræver, at der indgås en frihandelsaftale med Korea, der omfatter handel med varer og 

tjenesteydelser, og som gør videnskabeligt og teknisk samarbejde og intellektuel 

ejendomsret til en væsentlig del af de bilaterale aftaler, fremmer samarbejdet om 

energieffektivitet, søger at bekæmpe klimaændringer og indeholder bestemmelser om 

andre eksterne aspekter ved energipolitik, atomenergi og vedvarende energikilder samt 

Galileo-programmet; 

 

18. mener, at Koreas afvigelse fra internationale normer og mærkningskrav udgør betydelige 

ikke-toldmæssige hindringer, som er særligt problematiske for bil-, medicinal-, kosmetik- 

og elektronikindustrien; opfordrer den koreanske regering til at forelægge en 

tilfredsstillende redegørelse for sådanne afvigelser eller under frihandelsaftalerne på 

anden måde forpligte sig til at ophæve dem; 

 

19. støtter Kommissionens mål om bistand til EU-eksportører af lægemiddelprodukter og 

medicinsk udstyr ved at sikre større gennemsigtighed inden for det koreanske 

sundhedssystem, men kræver, at aftalen ikke skaber juridiske eller praktiske hindringer 

for de koreanske firmaer, som benytter de fleksible bestemmelser, der er fastlagt i punkt 4 

og 5 i erklæringen om TRIPs-aftalen og folkesundhed, som vedtoges af WTO-

ministerkonferencen den 14. november 2001 i Doha, med henblik på at øge adgangen til 

lægemidler i udviklingslandene; 

 



20. understreger, at en aftale om gensidig anerkendelse (MRA) bør indarbejdes i 

handelsaftalen mellem EU og Korea for yderligere at fjerne de handelshindringer, som 

skyldes unødvendige overlappende procedurer fra de koreanske myndigheders side, der 

stiller hindringer i vejen for EU-virksomheder inden for forskellige industrier, som ønsker 

at sælge deres produkter til Korea; 

 

21. finder det beklageligt, at Koreas manglende overholdelse af internationale normer fører 

til, at dyr udsættes for unødvendige dobbelttest; mener, at formålet med aftalen bør være 

at sikre, at de videnskabeligt validerede alternativer til dyreforsøg, som er blevet 

godkendt af den ene part, formodes at være acceptable for den anden part; 

 

22. er bekymret over, at frihandelsaftalen mellem EU og Korea kunne få alvorlige negative 

følger for den europæiske automobilindustri; kræver derfor, at Kommissionen overvejer 

en strategi, hvor EU's importafgifter med beskyttelsesforanstaltninger afvikles gradvist; 

henstiller, at denne gradvise afvikling kædes sammen med ophævelsen af omfattende 

ikke-toldmæssige hindringer fra Koreas side; 

 

23. bemærker med hensyn til automobilindustrien, at Korea har underskrevet og ratificeret 

aftalen fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) om indførelse af 

ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres 

og/eller benyttes på hjulkøretøjer, og således har forpligtet sig til at gennemføre 

standardforskrifterne; opfordrer Kommissionen til at insistere på en hurtig gennemførelse 

heraf; opfordrer samtidig Kommissionen til at kræve, at biler fra EU, der opfylder UN 

ECE-normerne, kan importeres til Korea uden test eller godkendelse; går imod 

bestemmelser om, at koreanske biler skal fritages fra emissionsnormerne i forbindelse 

med miljøbeskyttelse; 

 

24. mener, at der på grund af de uheldige erfaringer, som EU har gjort med dumpingpriserne 

inden for den koreanske skibsbygningsindustri, bør lægges særlig vægt på denne sektor 

under forhandlingerne; 

 

25. mener, at Kommissionen under forhandlingerne ligeledes bør tage hensyn til 

landbrugssektorens bekymringer både i Korea og i EU, især hvad angår de eventuelle 

negative følger af frihandelsaftalen for de pågældende følsomme produkter; 

 

26. mener, at de særligt høje toldsatser og overdrevne mærkningskrav, som spiritusindustrien 

står over for, skal prioriteres under forhandlingerne; anmoder om, at der øjeblikkeligt 

træffes foranstaltninger til afvikling af de ikke-toldmæssige hindringer, som finder 

anvendelse for frugt og grønsager, og af de overdrevne toldsatser, som anvendes for 

dåsefrugt; mener, at det er af allerstørste betydning, at der opnås et tilfredsstillende 

resultat med hensyn til geografiske betegnelser; 

 

27. er bekymret over de vanskeligheder, som udenlandske firmaer har med at få adgang til det 

koreanske marked for tjenesteydelser, herunder bankrådgivning, forsikringsrådgivning og 

juridisk rådgivning; 

 

28. prioriterer en effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder højt, bl.a. 

gennem indførelse af passende sanktioner for forfalskning og piratkopiering; mener, at 

der bør medtages særlige mekanismer i form af hurtige og effektive 

tvistbilæggelsesordninger inden for rammerne af de eksisterende WTO-regler, således at 



disse og andre former for urimelig handelspraksis kan håndteres på hensigtsmæssig vis; 

anfører, at de nuværende forhandlinger med Korea om beskyttelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder ikke bør undergrave de legitime politiske mål, såsom adgang til 

lægemidler, idet man går videre end TRIPs-aftalens forpligtelser, men at den i stedet bør 

tilskynde til anvendelse af TRIPs-aftalens fleksible bestemmelser; 

 

29. opfordrer indtrængende Sydkorea til at indføre offentlige opførselsrettigheder for 

producenter af lydoptagelser i overensstemmelse med den internationale konvention om 

beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og 

fjernsynsforetagender (Rom-konventionen) af 1961, Verdensorganisationen for 

Intellektuel Ejendomsrets (WIPO) traktat om fremførelser og fonogrammer (WPPT) fra 

1996 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om 

udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i 

forbindelse med intellektuel ejendomsret1; 

 

30. opfordrer Sydkorea til i fuld udstrækning at overholde WIPO-internettraktaterne (WIPO's 

traktat om ophavsret (WCT) af 1996 og WPPT), der omfatter fuld retsbeskyttelse af 

teknologiske beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes af ophavsrettighedsindehavere, 

herunder et forbud mod omgåelse, tildeling af eksklusivrettigheder til producenter af 

lydoptagelser for alle former for spredning via internet, fastlæggelse af en effektiv 

procedure for anmeldelse og fjernelse af ulovligt indhold ("notice and take down"-

procedure), anerkendelse af beskyttelse af foreløbige kopier og indskrænkning af 

undtagelsesreglen for privat kopiering på det digitale område;  

 

31. opfordrer indtrængende Sydkorea til at øge bekæmpelsen af piratkopiering via internet 

ved at forbedre incitamenterne til samarbejde mellem netværkstjenesteydere i forbindelse 

med bekæmpelsen af piratkopiering, tilskynde centret for beskyttelse af ophavsretten til at 

sikre at udenlandske rettighedsindehaveres arbejder beskyttes mod piratkopiering via 

internettet og undersøge og retsforfølge enheder, der er involveret i illegale internetsider, 

servere, oplagringstjenester og databørser; 

 

32. understreger, at enhver frihandelsaftale med Korea bør omfatte følgende punkter: 

 

- forbedring og forenkling af Fællesskabets oprindelsesbestemmelser 

 

 - bredere harmonisering af allerede eksisterende internationale normer og standarder i 

stedet for indførelse af nye standarder 

 

- strengere oplysningskrav og fremme af bedste praksis på reguleringsområdet 

 

 - gennemsigtighed inden for de statslige støttemekanismer og afvikling af 

eksisterende ikke-toldmæssige hindringer; 

 

Nordkorea og Kaesong 

 

33. anerkender det bidrag, som Kaesong Industrial Complex yder til den regionale fred og 

sikkerhed; er alligevel af den opfattelse, at det rejser alvorlige juridiske og tekniske 

problemer at medtage varer fra Kaesong Industrial Complex i en frihandelsaftale; 
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34. henstiller, at Kommissionen seriøst undersøger, hvorvidt handelsforbindelserne mellem 

Nordkorea og Sydkorea kunne styrkes gennem en frihandelsaftale med EU; 

 

35. understreger, at enhver aftale bør omfatte en forpligtelse til ikke at sænke 

arbejdsnormerne for at tiltrække udenlandske investeringer til et hvilket som helst område 

på parternes territorium, herunder eksportforarbejdningszonerne; 

 

Andre spørgsmål 

 

36. mener, at Korea, hvis det skal vise et vedvarende engagement i multilaterale 

forhandlinger, bør være rede til at tilbyde told- og kvotefri adgang for de mindst 

udviklede lande og følge eksemplet med EU's "alt-undtagen-våben-initiativ" og under 

fuld overholdelse af tilsvarende arbejds- og miljønormer; 

 

Parlamentets rolle 

 

37. mener, at legitimiteten og den offentlige accept af en aftale kræver, at Parlamentet i høj 

grad inddrages på hvert trin i forhandlingerne og får mulighed for at give udtryk for sin 

holdning til, hvorvidt den forhandlede tekst er acceptabel; forventer, at Kommissionen og 

Rådet søger at forelægge aftalen i en form, som ville kræve Parlamentets samstemmende 

udtalelse i henhold til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit; 

 

o 
o     o 

 
38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Republikken Koreas regering og 

parlament. 

 

 


