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Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τις 

εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κορέα (2007/2186(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της 

Κορέας, αφετέρου1, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο "Economic Impact of a Potential Free Trade 

Agreement Between the European Union and South Korea" (Οικονομικός αντίκτυπος 

ενδεχόμενης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Νότιας Κορέας), που εκπόνησαν η Copenhagen Economics και ο καθ. J. F. Francois, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών με τίτλο "Η Ευρώπη στον κόσμο: Η συμμετοχή της στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό - Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση" (COM(2006)0567), 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με "τις προοπτικές 

σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας"2 και της 28ης Σεπτεμβρίου 

2006 σχετικά με "τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία"3, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες και την τριμερή δήλωση 

αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές εταιρείες και την 

κοινωνική πολιτική, 

– έχοντας υπόψη τις στατιστικές του ΟΟΣΑ του 2007 για την απασχόληση, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση για την πρόοδο των σχέσεων μεταξύ Νότιας και Βόρειας 

Κορέας, την ειρήνη και την ευημερία, που εγκρίθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007 από τη 

Δημοκρατία της Κορέας (εφεξής αποκαλούμενη «Κορέα») και τη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κορέας (εφεξής αποκαλούμενη «Βόρεια Κορέα»), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0463/2007), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, το 

                                                 
1   ΕΕ L 90, 30.3.2001, σ. 46. 
2  ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 103. 
3  ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 400. 



οποίο διαμορφώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), εξακολουθεί να 

αποτελεί το καλύτερο πλαίσιο ρύθμισης των συναλλαγών και το καλύτερο μέσο για τη 

διεξαγωγή δίκαιων και ισότιμων εμπορικών συναλλαγών μέσω της ανάπτυξης 

κατάλληλων κανόνων και της διασφάλισης της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δίδει προτεραιότητα στην 

ισορροπημένη ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (DDA), γεγονός 

που θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν πλήρως στο διεθνές 

εμπορικό σύστημα, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς και διαπεριφερειακές εμπορικές συμφωνίες μπορούν 

ωστόσο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τους κανόνες του ΠΟΕ καλύπτοντας 

ζητήματα όπως τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπου είναι δύσκολο επί του 

παρόντος να επιτευχθεί πολυμερής συμφωνία, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη η συμφωνία με την Κορέα μπορεί επίσης να εξετάζει ζητήματα όπως 

οι επενδύσεις και το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά με τρόπο που το άνοιγμα 

της αγοράς να μην διακυβεύει  τους κανόνες ούτε της Ευρώπης ούτε της Κορέας για την 

προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, ούτε το 

περιθώριο πολιτικών ελιγμών που χρειάζεται για να υιοθετηθούν μονομερώς αειφόρες 

κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές στην ΕΕ καθώς και στην Κορέα, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα είναι μία από τις σημαντικότερες οικονομίες 

παγκοσμίως με κατά κεφαλήν εισόδημα αντίστοιχο με το κατά κεφαλήν εισόδημα 

κράτους μέλους της ΕΕ μεσαίου επιπέδου, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια παραμένει ένα άλυτο και επιδεινούμενο πρόβλημα 

στην Κορέα, η οποία σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΟΣΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των 

τριών μελών του Οργανισμού με το μεγαλύτερο εισοδηματικό χάσμα και τους 

υψηλότερους ρυθμούς επιδείνωσής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα βρίσκεται στην 

τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με ποσοστό χαμηλότερο του 5% για 

δαπάνες εκ του φόρου εισοδήματος στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με 

τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ανέρχεται σε 43%, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ 

εκτός Ευρώπης και ότι η ΕΕ ήταν ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Κορέα το 2006, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κορέα έχει υπογράψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 

(ΣΕΣ) με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετούς άλλους ηγετικούς εμπορικούς εταίρους 

και ότι διαπραγματεύεται επί του παρόντος την υπογραφή και άλλων συμφωνιών, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά παρεμποδίζεται ολοένα και 

περισσότερο από διάφορους τύπους εμποδίων μη δασμολογικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας υιοθέτησης διεθνών κανόνων και προτύπων, 

κατάσταση στην οποία οφείλεται εν μέρει το διαρθρωτικό έλλειμμα της ΕΕ στις διμερείς 

εμπορικές σχέσεις, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η σύναψη συμφωνίας μεταξύ 

ΕΕ-Κορέας ενδέχεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, αλλά 

ότι, σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια, η Κορέα αναμένεται να λάβει τα δύο τρίτα των εν 

λόγω οφελών, 



Γενικά ζητήματα 

1. εκτιμά ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα 

εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και εκφράζει 

την ανησυχία του για το ενδεχόμενο οι διμερείς διαπραγματεύσεις με την Κορέα ή 

άλλους εταίρους να αποσπάσουν την προσοχή από την επιδίωξη αυτού του στόχου· 

2. φρονεί ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους ή 

περιφέρειες μπορούν να αποτελούν χρήσιμο συμπλήρωμα των πολυμερών κανόνων υπό 

τον όρο όμως ότι οδηγούν στη σύναψη φιλόδοξων συμφωνιών υψηλής ποιότητας, οι 

οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε μειώσεις δασμών· 

3. εκτιμά ότι, λόγω του μεγέθους και της ταχείας ανάπτυξης της οικονομίας της, η Κορέα 

συνιστά κατάλληλο υποψήφιο για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, εφιστά όμως την 

προσοχή στα σημαντικά προβλήματα - συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εμποδίων 

μη δασμολογικού χαρακτήρα - που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 

επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία· 

4. πιστεύει ότι μια συμφωνία που θα περιορίζεται στις μειώσεις των δασμών θα απέφερε 

απλώς βραχυπρόθεσμα οφέλη και για το λόγο αυτό ζητεί την κατάργηση των μη 

δασμολογικών εμποδίων καθώς και το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών στην Κορέα· 

5. θεωρεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τα αποκαλούμενα «τέσσερα θέματα της Σιγκαπούρης» (εμπόριο και 

επενδύσεις, εμπόριο και πολιτική ανταγωνισμού, διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και 

διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών)· 

6. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το αμοιβαία επωφελές περιεχόμενο της συμφωνίας έχει 

πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα και θα ανησυχούσε 

επομένως εάν τεχνητές προθεσμίες οδηγούσαν σε συμφωνία η οποία δεν θα ήταν ούτε 

ευρεία ούτε φιλόδοξη και ισορροπημένη·  

Αειφόρος ανάπτυξη 

7. εκτιμά ότι οι δασμοί που επιβάλλονται στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα πρέπει 

να μειώνονται ταχύτερα και δραστικότερα σε σύγκριση με τους δασμούς των άλλων 

προϊόντων· καλεί τους διαπραγματευτές της Επιτροπής και της Κορέας να διατυπώσουν 

σαφή ορισμό των εν λόγω προϊόντων· συνιστά ενθέρμως, σε έναν τέτοιο ορισμό να 

λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιβαλλοντικές συνθήκες παραγωγής των προϊόντων· 

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εκτίμηση αειφόρου αποτελέσματος 

(ΕΑΑ) σε προγενέστερη φάση δεδομένου του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος 

διαπραγματεύσεων· θεωρεί πολύ σημαντικό τα αποτελέσματα της ΕΑΑ να δημοσιευθούν 

πολύ πριν από την υπογραφή συμφωνίας και να υπάρχει αρκετός χρόνος για πλήρη 

δημόσια διαβούλευση, ούτως ώστε να μπορούν τα αποτελέσματα της ΕΑΑ να 

επηρεάσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη 

γνώμη του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών,  εάν από την 

ΕΑΑ προκύψει ανάγκη μετριασμού των απαιτήσεων,  και να διαπραγματευθεί αναλόγως 

το τελικό κείμενο της ΣΕΣ· 

9. φρονεί ότι οι φιλοδοξίες της Επιτροπής περί αυξανόμενης πρόσβασης στην αγορά πρέπει 



να εξισορροπηθούν από μια εξίσου φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά την αειφόρο 

ανάπτυξη· ζητεί ταυτόχρονα να μην υπάρξουν εξαιρέσεις από τον κανόνα ότι η 

πρόσβαση στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά προϋποθέτει συμμόρφωση με τις 

προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος· 

10. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη ισχυρότερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών διατάξεων 

στη ΣΕΣ που συνήφθη προσφάτως μεταξύ ΗΠΑ και Κορέας, κατόπιν των πιέσεων που 

ασκήθηκαν από το αμερικανικό Κογκρέσο· 

11. εκτιμά ότι οι διαπραγματευτές της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ανωτέρω 

συμφωνία ως βάση για την πραγματοποίηση περαιτέρω προόδου, ιδίως όσον αφορά την 

επικύρωση και επιβολή βασικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τη 

συμμετοχή της Κορέας στο καθεστώς που θα διαμορφωθεί μετά το 2012 για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αναγνώριση των προδιαγραφών και της 

νομοθεσίας που ισχύουν για το περιβάλλον στην ΕΕ· 

12. ζητεί την εγγραφή δεσμευτικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρητρών σε κάθε 

εμπορική συμφωνία με την Κορέα· 

13. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, κατά τη 

διάρκεια των διμερών διαπραγματεύσεων με την Κορέα, τις βασικές αρχές του ΟΟΣΑ για 

την εταιρική διακυβέρνηση και την κοινωνική ευθύνη των εταιριών, τόσο για τις 

κορεατικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην Ευρώπη, όσο και για τις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στην Κορέα·  

14. εκτιμά ότι η συμπερίληψη φιλόδοξου κεφαλαίου για την αειφόρο ανάπτυξη συνιστά 

σημαντικό στοιχείο κάθε παρόμοιας συμφωνίας, υπενθυμίζει, όμως, ότι ο τελικός στόχος 

είναι η επιβολή των συμφωνημένων προτύπων· εκφράζει, κατά συνέπεια, την άποψη ότι 

το κεφάλαιο αυτό πρέπει να υπόκειται στον συνήθη μηχανισμό επίλυσης διαφορών· 

15. φρονεί ότι η δημιουργία φόρουμ για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, στο οποίο θα 

συμμετέχουν οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και ΜΚΟ, μπορεί να 

συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

προτύπων τα οποία θα συνοδεύουν το ολοένα μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς· 

16. προτείνει να θεσπισθεί μηχανισμός μέσω του οποίου οι αναγνωρισμένες οργανώσεις 

εργαζομένων ή εργοδοτών της ΕΕ ή της Κορέας θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα 

για δράση, τα οποία θα εξετάζονται εντός συγκεκριμένου χρόνου και θα μπορούν να 

οδηγούν σε επακόλουθες διατάξεις παρακολούθησης και αναθεώρησης, με σκοπό να 

υπάρχει συνεχής πίεση εναντίον εκείνων που παραβιάζουν τα δικαιώματα των 

εργαζομένων· 

Τομεακά ζητήματα 

17. ζητεί τη σύναψη ΣΕΣ με την Κορέα, που θα καλύπτει το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, 

θα καθιστά την επιστημονική και τεχνική συνεργασία και την πνευματική ιδιοκτησία  

ουσιώδες στοιχείο των διμερών συμφωνιών, θα προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της 

ενεργειακής αποδοτικότητας, θα επιδιώκει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και θα περιλαμβάνει διατάξεις για άλλες εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής, 

τις πυρηνικές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως επίσης το πρόγραμμα Galileo· 



18. εκτιμά ότι η απόκλιση της Κορέας από τους διεθνείς κανόνες και από τις διεθνείς 

απαιτήσεις επισήμανσης συνιστά σημαντικό εμπόδιο μη δασμολογικού χαρακτήρα, το 

οποίο δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία και τη 

φαρμακοβιομηχανία καθώς και στις βιομηχανίες καλλυντικών και ηλεκτρονικών· καλεί 

την κυβέρνηση της Κορέας να παράσχει ικανοποιητικές εξηγήσεις γι’ αυτές τις 

αποκλίσεις ή άλλως, να δεσμευθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη ΣΕΣ 

ότι θα τις άρει· 

19. στηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να βοηθήσει τους εξαγωγείς φαρμακευτικών 

προϊόντων και ιατρικού υλικού της ΕΕ εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στο 

σύστημα υγείας της Κορέας, αλλά επιμένει ότι η συμφωνία δεν πρέπει να δημιουργεί 

νομικά και πρακτικά εμπόδια για τις εταιρίες της Κορέας, χρησιμοποιώντας τα περιθώρια 

που προβλέπουν οι παράγραφοι 4 και 5 της δήλωσης  για τη συμφωνία πνευματικής 

ιδιοκτησίας (TRIP'S) και τη δημόσια υγεία που εγκρίθηκε από την Υπουργική Διάσκεψη 

του ΠΟΕ στις 14 Νοεμβρίου 2001 στην Ντόχα, με σκοπό την καλύτερη πρόσβαση σε 

φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

20. τονίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στη ΣΕΣ Κορέας-ΕΕ μια συμφωνία αμοιβαίας 

αναγνώρισης για να εξαλειφθούν περαιτέρω τα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, τα 

οποία προκαλούνται από περιττές επικαλύψεις διαδικασιών που εφαρμόζουν οι 

κορεατικές αρχές και που δημιουργούν εμπόδια στις εταιρίες της ΕΕ σε διάφορους 

βιομηχανικούς τομείς, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην Κορέα· 

21. εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της Κορέας να συμβαδίσει με τους διεθνείς 

κανόνες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να υποβάλλονται τα ζώα σε περιττές, διπλές 

δοκιμές· θεωρεί ότι η συμφωνία πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εγκεκριμένες από τη μια 

πλευρά επιστημονικά εξακριβωμένες εναλλακτικές πρακτικές αντί των πειραμάτων σε 

ζώα θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτές και από την άλλη πλευρά· 

22. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Κορέας μπορεί να έχει σοβαρή 

αρνητική επίπτωση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία· ζητεί για το λόγο αυτό να 

μελετήσει η Επιτροπή στρατηγική σταδιακής εξάλειψης των δασμών εισαγωγής της ΕΕ 

με παράλληλες ρήτρες διασφάλισης· συνιστά η σταδιακή αυτή εξάλειψη να συνδυασθεί 

με την άρση σημαντικών μη δασμολογικών εμποδίων από την πλευρά της Κορέας· 

23. επισημαίνει, όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, ότι η Κορέα έχει υπογράψει και 

επικυρώσει τη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (UNECE) για την κατάρτιση γενικών τεχνικών κανονισμών για τα 

τροχοφόρα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετούνται 

ή/και να χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα, και έχει επομένως δεσμευθεί να 

εφαρμόζει τους βασικούς κανονισμούς· καλεί την Επιτροπή να επιμείνει όσον αφορά την 

ταχεία εφαρμογή τους· καλεί παράλληλα την Επιτροπή να επιμείνει στο ότι τα 

αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην ΕΕ και που πληρούν τις προδιαγραφές UN/ECE 

θα μπορούν να  εισάγονται στην Κορέα χωρίς έλεγχο ή πιστοποίηση συμβατότητας· 

εκφράζει την αντίθεσή του προς τις διατάξεις που εξαιρούν τα κορεατικά οχήματα  από 

τα πρότυπα για την καταπολέμηση των ρυπογόνων εκπομπών· 

24. θεωρεί ότι, υπό το φως των προβληματικών εμπειριών της ΕΕ με τον κορεατικό 

ναυπηγικό τομέα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα αυτό κατά τις 

διαπραγματεύσεις· 



25. θεωρεί ότι κατά τις διαπραγματεύσεις, η Επιτροπή πρέπει να λάβει επίσης υπόψη τις 

ανησυχίες του αγροτικού τομέα στην Κορέα και στην Ευρώπη, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της ΣΕΣ για τα ευπαθή προϊόντα· 

26. θεωρεί ότι οι υπερβολικά υψηλοί δασμοί και οι υπερβολικές απαιτήσεις επισήμανσης που 

επιβάλλονται στη βιομηχανία αποσταγμένων οινοπνευματωδών πρέπει να συνιστούν 

προτεραιότητα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων· ζητεί την άμεση λήψη μέτρων για 

την καταπολέμηση των μη δασμολογικών εμποδίων που επιβάλλονται στα 

οπωροκηπευτικά και των υπερβολικά υψηλών δασμών στα κονσερβοποιημένα φρούτα· 

θεωρεί εξόχως σημαντική την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος όσον αφορά τους 

γεωγραφικούς δείκτες· 

27. εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά της Κορέας τις οποίες 

αντιμετωπίζουν οι ξένες εταιρίες στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

τραπεζικών υπηρεσιών, των ασφαλειών και της παροχής νομικών συμβουλών· 

28. δίδει μεγάλη προτεραιότητα στην αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων και μέσω της θέσπισης κατάλληλων κυρώσεων 

για τα αδικήματα της παραχάραξης και της πειρατείας· είναι της γνώμης ότι ειδικοί 

μηχανισμοί ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών, στο πλαίσιο των 

ισχυόντων κανόνων του ΠΟΕ, πρέπει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία, ούτως ώστε να 

αντιμετωπιστούν δραστικά αυτές και άλλες αθέμιτες μέθοδοι εμπορίου· θεωρεί ότι οι 

τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Κορέα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

δεν πρέπει να υπονομεύουν την επίτευξη θεμιτών στόχων όπως η πρόσβαση σε φάρμακα,  

με την επιβολή απαιτήσεων που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της συμφωνίας για τα 

πνευματικά δικαιώματα (TRIP'S), αλλά αντίθετα θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση των 

περιθωρίων ευελιξίας που διαθέτει η εν λόγω συμφωνία· 

29. καλεί τη Νότια Κορέα να θεσπίσει δικαιώματα δημόσιας παράστασης και εκτέλεσης για 

τους παραγωγούς ηχητικών εγγραφών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την 

Προστασία των Εκτελεστών, των Παραγωγών Φωνογραφημάτων και των 

Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών (Σύμβαση της Ρώμης) του 1961, τη Συνθήκη για τις 

εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (WPPT) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας (WIPO) του 1996, και την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα 

εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την 

πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας1· 

30. καλεί τη Νότια Κορέα να εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες της WIPO για το διαδίκτυο 

(τη Συνθήκη της WIPO για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WCT) του 1996 

και την WPPT) που περιλαμβάνουν: πλήρη νομική κάλυψη των μέτρων τεχνολογικής 

προστασίας που εφαρμόζουν οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων, και απαγόρευση της 

πρακτικής της καταστρατήγησης· παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων στους 

παραγωγούς φωνογραφημάτων για κάθε μορφή διάδοσης στο διαδίκτυο· θέσπιση 

αποτελεσματικής διαδικασίας ενημέρωσης και αφαίρεσης από το διαδίκτυο· αναγνώριση 

προστασίας για προσωρινά αντίγραφα και περιορισμός της παρέκκλισης για αντιγραφή 

από ιδιώτες στον ψηφιακό χώρο· 

31. καλεί τη Νότια Κορέα να ενισχύσει την καταπολέμηση της πειρατείας στο διαδίκτυο 

                                                 
1  ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 28. 



βελτιώνοντας τα κίνητρα για συνεργασία φορέων δικτυακών υπηρεσιών στον αγώνα 

κατά της πειρατείας, ενθαρρύνοντας το Κέντρο Προστασίας της Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας να εξασφαλίσει ότι αλλοδαποί κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων 

προστατεύονται από τη διαδικτυακή πειρατεία του έργου τους, καθώς και με τον 

εντοπισμό και τη δίωξη φορέων που συνεργάζονται με παράνομες ιστοσελίδες, 

εξυπηρετητές, υπηρεσίες αποθήκευσης και  υπηρεσίες κοινής χρήσης δεδομένων· 

32. επιμένει στο γεγονός ότι οιαδήποτε ΣΕΣ με την Κορέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα 

ακόλουθα σημεία: 

 βελτίωση και απλοποίηση των κανόνων προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 ευρύτερη εναρμόνιση των υφισταμένων διεθνών προδιαγραφών και προτύπων αντί 

της θέσπισης νέων, 

 αυστηρότερες απαιτήσεις γνωστοποίησης και προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 

στο ρυθμιστικό τομέα, 

 διαφάνεια των μηχανισμών κρατικής ενίσχυσης και κατάργηση των υφιστάμενων 

μη δασμολογικών εμπορικών εμποδίων· 

Βόρεια Κορέα και Κεσόγκ 

33. αναγνωρίζει ότι η συμπερίληψη στη συμφωνία προϊόντων προερχόμενων από το 

βιομηχανικό συγκρότημα Κεσόγκ (Kaesong Industrial Complex - KIC) εγείρει σοβαρά 

νομικά και τεχνικά προβλήματα·  

34. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει με σοβαρότητα σε ποιο βαθμό θέματα εμπορικών 

σχέσεων μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας θα μπορούσαν να προωθηθούν μέσω ΣΕΣ 

με την ΕΕ· 

35. τονίζει ότι οιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει 

υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε 

οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειας των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων 

και των ζωνών μεταποίησης προς εξαγωγή· 

Άλλα ζητήματα 

36. φρονεί ότι, προκειμένου να καταδείξει τη διαρκή αφοσίωσή της στις πολυμερείς 

διαπραγματεύσεις, η Κορέα πρέπει να είναι έτοιμη να επιτρέψει την απαλλαγμένη από 

δασμούς και ποσοστώσεις πρόσβαση των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) στην 

αγορά της, ακολουθώντας το παράδειγμα του σχεδίου της ΕΕ «Όλα εκτός από όπλα» 

(EBA), υπό συνθήκες πλήρους σεβασμού ισοδύναμων εργασιακών και περιβαλλοντικών 

κανόνων· 

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου 

37. εκτιμά ότι η νομιμότητα και η δημόσια αποδοχή ενδεχόμενης συμφωνίας προϋποθέτουν 

την ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων και τη 

δυνατότητα να διατυπώσει τη γνώμη του περί της αποδοχής του κειμένου της 

διαπραγμάτευσης· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδιώξουν την 



παρουσίαση της συμφωνίας σε μορφή που να  απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του 

Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 

ΕΚ· 

ο 

ο        ο 

38. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην 

κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Κορέας. 

 

 


