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ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ***I 

Euroopa Parlamendi 17. veebruari 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi-

Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 

– 2010/0032(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2010)0049); 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 294 ja artikli 207 lõiget 2, mille 

alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0025/2010); 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3; 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 22. detsembri 2010. aasta kirjas võetud kohustust  

kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 294 lõikele 4; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55; 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0210/2010), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha1; 

2. kiidab heaks Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale 

resolutsioonile; 

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse; 

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 

komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  Käesolev seisukoht asendab 7. septembril 2010. aastal vastu võetud muudatused (Vastuvõetud 

tekstid, P7_TA(2010)0301). 



 

P7_TC1-COD(2010)0032 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. veebruaril 2011. 

aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2011, 

millega rakendatakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Korea Vabariigi 

vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel 

 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 511/2011) lõplikule kujule.) 



 

I LISA 

Komisjoni avaldus 

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu esimesel lugemisel saavutatud kokkulepet 

kaitseklausli määruse osas. 

Nagu määruses ette nähtud, esitab komisjon kord aastas Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande ELi-Korea vabakaubanduslepingu rakendamise kohta ning on valmis arutama Euroopa 

Parlamendi vastutava komisjoniga lepingu rakendamisest tulenevaid mis tahes küsimusi. 

Seoses sellega soovib komisjon märkida järgmist: 

a) Komisjon jälgib tähelepanelikult, kuidas Korea täidab endale võetud kohustusi 

seadusandlikes küsimustes, sealhulgas eelkõige kohustusi, mis on seotud autotööstuse 

tehniliste eeskirjadega. See jälgimine hõlmab mittetariifsete tõkete kõiki tahke ning kõik 

tulemused dokumenteeritakse ja neist antakse aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

b) Komisjon pöörab erilist tähelepanu ka vabakaubanduslepingu peatükis 13 (Kaubandus 

ja säästev areng) sätestatud töö- ja keskkonnaalaste kohustuste tulemuslikule täitmisele. 

Sellega seoses tugineb komisjon riigisisese nõuanderühma, kuhu kuuluvad 

ettevõtlusorganisatsioonide, ametiühingute ja valitsusväliste organisatsioonide 

esindajad, nõuannetele. Vabakaubanduslepingu peatüki 13 rakendamine 

dokumenteeritakse ja sellest antakse aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Komisjon nõustub samuti, et oluline on pakkuda tõhusat kaitset äkilise impordikasvu korral 

tundlikes sektorites, sealhulgas väikeautode sektoris. Tundlike sektorite seire hõlmab autosid, 

tekstiilitooteid ja tarbeelektroonikat.  Sellega seoses märgib komisjon, et väikeautode sektorit 

võib käsitleda kui kaitsemeetmetega seotud uurimise seisukohalt asjakohast turgu. 

Komisjon märgib, et välistöötlemise tsoonide kindlaksmääramine Korea poolsaarel 

päritolureeglite protokolli artikli 12 sätete alusel nõuab pooltevahelist rahvusvahelist lepingut, 

millele Euroopa Parlament peab andma oma nõusoleku. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti 

täielikult kõigist aruteludest Korea poolsaare välistöötlemise tsoonide komisjonis. 

Lõpetuseks märgib komisjon, et juhul kui ta otsustab erandlikel asjaoludel pikendada artikli 5 

lõike 3 alusel uurimise kestvust, tagab ta, et selline pikendamine ei ületa artikli 7 alusel 

kehtestatud ajutiste meetmete kehtivustähtaega. 



 

 

II LISA 

Ühisavaldus 

Komisjon ja Euroopa Parlament nõustuvad, et on oluline teha tihedat koostööd ELi-Korea 

vabakaubanduslepingu ja kaitseklausli määruse rakendamise järelevalvel. Seetõttu lepivad nad 

kokku järgmises: 

– Juhul kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse kaitsemeetmetega seotud uurimise 

algatamiseks, teeb komisjon põhjalikult kindlaks, kas on täidetud määruse tingimused 

ex officio algatamiseks. Kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta 

Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile raporti, mis sisaldab selgitusi kõigi tegurite 

kohta, mis on sellise uurimise algatamiseks asjakohased. 

– Euroopa Parlamendi vastutava komisjoni taotlusel esitab komisjon talle raporti 

konkreetsetes küsimustes, mis on seotud mittetariifsete meetmete või 

vabakaubanduslepingu peatüki 13 (Kaubandus ja säästev areng) rakendamise 

kohustustega Korea Vabariigi poolt. 

 


