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Het Europees Parlement, 

– gezien de vrijhandelsovereenkomst van 6 oktober 2010 tussen de Europese Unie en haar 

lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds1,  

– gezien de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking van 28 oktober 1996 

tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Korea, 

anderzijds2, en Besluit 2001/248/EG van de Raad van 19 maart 20013 betreffende de 

sluiting ervan, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2015 getiteld "Handel voor 

iedereen – Naar een meer verantwoord handels- en investeringsbeleid" 

(COM(2015)0497), 

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2015 over het externe effect van het handels- en 

investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven in landen buiten de EU4, 

– gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over een nieuw handelsbeleid voor Europa 

in het kader van de Europa 2020-strategie5, 

– gezien Verordening (EU) nr. 511/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 mei 2011 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule in de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Korea, anderzijds6, 

– gezien het besluit van de Raad van 16 september 2010 betreffende de ondertekening 
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namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de Vrijhandelsovereenkomst 

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, 

anderzijds1, 

– gezien zijn resolutie van 17 februari 2011 over het ontwerpbesluit van de Raad 

betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds2, 

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over het internationaal handelsbeleid met 

de verplichtingen zoals door de klimaatverandering geboden3, 

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over mensenrechten, sociale normen en 

milieunormen in internationale handelsovereenkomsten4, 

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten5, 

– gezien de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de 

Wereldhandelsorganisatie, 

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2016 over een nieuw op te stellen toekomstgerichte 

en innovatieve strategie voor handel en investeringen6, 

– gezien artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), 

– gezien de artikelen 207, 208 en 218 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0123/2017), 

A. overwegende dat het op 1 juli 2016 vijf jaar geleden was dat de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 

de Republiek Korea (hierna "Korea" genoemd), anderzijds, in werking is getreden;  

B. overwegende dat in de nieuwe handelsstrategie "Handel voor iedereen" van de 

Commissie wordt benadrukt hoe belangrijk het is te waarborgen dat EU-

vrijhandelsovereenkomsten doeltreffend worden uitgevoerd, onder meer door 

toepassing van het geschillenbeslechtingsmechanisme van deze overeenkomsten; 

C. overwegende dat de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (hierna "de 
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overeenkomst" genoemd) formeel in werking is getreden na ratificatie door de 

EU-lidstaten op 13 december 2015; 

D. overwegende dat de overeenkomst de eerste van een nieuwe generatie door de EU en 

een Aziatische partner gesloten vrijhandelsovereenkomsten is die naast de afschaffing 

van tarieven ook voorschriften bevat voor het wegwerken van niet-tarifaire 

belemmeringen, waardoor nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor markttoegang 

op het gebied van diensten en investeringen, alsook op domeinen als intellectuele 

eigendom, overheidsopdrachten en concurrentiebeleid, en dat de overeenkomst 

daardoor als een voorbeeld zal dienen voor toekomstige vrijhandelsovereenkomsten; 

E. overwegende dat gedurende de looptijd van de overeenkomst het volgende is 

waargenomen:  

– het handelstekort van de Unie in de handel met Korea, dat 7,6 miljard EUR bedroeg 

in de periode van 12 maanden die voorafging aan de overeenkomst, is in het vijfde 

jaar van de overeenkomst veranderd in een handelsoverschot van 2,5 miljard EUR;  

– de uitvoer van de EU naar Korea is toegenomen met 47 %, van 30,6 miljard EUR in 

de periode van 12 maanden die voorafging aan de overeenkomst tot 

44,9 miljard EUR in het vijfde jaar van de overeenkomst, waaronder de uitvoer van 

de EU naar Korea van producten die volledig of gedeeltelijk geliberaliseerd zijn 

door de overeenkomst, die is toegenomen met respectievelijk 57 % en 71 %, en de 

uitvoer van de EU naar Korea van producten waarvoor een nultarief geldt in het 

kader van de clausule van de meestbegunstigde natie (MBN-clausule), die is 

toegenomen met 25 % (1,9 miljard EUR);  

– de invoer uit Korea naar de EU bedroeg in het vijfde jaar van de overeenkomst 

42,3 miljard EUR en is ten opzichte van de periode van 12 maanden die voorafging 

aan de overeenkomst toegenomen met 11 %, waaronder de invoer uit Korea naar de 

EU van producten die volledig of gedeeltelijk geliberaliseerd zijn door de 

overeenkomst, die is toegenomen met respectievelijk 35 % en 64 % (respectievelijk 

5,0 miljard en 0,5 miljard EUR), en de invoer uit Korea naar de EU van producten 

waarvoor in het kader van de MBN-clausule een nultarief geldt, die is toegenomen 

met 29 % (5,8 miljard EUR); 

– het EU-aandeel in de totale invoer van Korea is toegenomen van 9 % vóór de 

inwerkingtreding van de overeenkomst tot 13 % in het vierde jaar van de 

overeenkomst; in diezelfde periode is het EU-aandeel in de totale uitvoer van Korea 

afgenomen van 11 % tot iets minder dan 9 %; 

– de EU-uitvoer van personenwagens naar Korea is toegenomen met 246 %, van 

2,0 miljard EUR in de periode van 12 maanden die voorafging aan de 

overeenkomst tot 6,9 miljard EUR in het vijfde jaar van de overeenkomst; 

– de EU-invoer van personenwagens uit Korea is toegenomen met 71 %, van 

2,6 miljard EUR in de periode van 12 maanden die voorafging aan de 

overeenkomst tot 4,5 miljard EUR in het vijfde jaar van de overeenkomst; 

– de EU-uitvoer van diensten bedroeg 11,9 miljard EUR in 2014 en is toegenomen 

met 11 % ten opzichte van het voorgaande jaar, hetgeen in de dienstensector heeft 



 

 

geleid tot een EU-handelsoverschot ten opzichte van Korea ter waarde van 

6,0 miljard EUR in 2014; in dezelfde periode bedroeg de invoer van diensten uit 

Korea naar de EU 6,0 miljard EUR, hetgeen wijst op een toename met 4 % ten 

opzichte van 2013; 

– in 2014 bereikten de directe buitenlandse investeringen (DBI) van de EU in Korea 

het niveau van 43,7 miljard EUR, waarmee de Unie de grootste investeerder in 

Korea is geworden; de DBI van Korea in de EU bedroegen dan weer 

20,3 miljard EUR, hetgeen een toename van 35 % inhoudt ten opzichte van het 

voorgaande jaar;  

– het EU-preferentiegebruik op de Koreaanse markt is toegenomen tot 68,5 %; het 

Koreaanse preferentiegebruik bedraagt ongeveer 85 %; 

– er zijn zeven gespecialiseerde comités, zeven werkgroepen en een dialoog over 

intellectuele eigendom in het leven geroepen;  

– er is een Comité voor handel en duurzame ontwikkeling in werking gesteld, een 

gespecialiseerd orgaan om het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling 

van de overeenkomst tussen de EU en Korea in de praktijk om te zetten;  

1. herinnert eraan dat de overeenkomst een proces is en geen eenmalige transactie, en dat 

de werking van de overeenkomst in de praktijk daarom overeenkomstig de 

voorschriften ervan in het vervolg moet worden onderworpen aan periodieke analyses 

en beoordelingen met betrekking tot het effect van de handel op specifieke economische 

sectoren in respectievelijk de EU en elke EU-staat afzonderlijk; wijst er in dit verband 

op hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat de overeenkomst naar behoren wordt 

uitgevoerd en dat de bepalingen ervan worden nageleefd; 

2. stelt met tevredenheid vast dat de overeenkomst heeft geleid tot een aanzienlijke 

toename van de handel tussen de EU en Korea; spoort de Commissie en de lidstaten 

ertoe aan verder te onderzoeken wat de gevolgen en de directe effecten van de 

overeenkomst zijn op het gebied van consumentenwelzijn, ondernemers en de Europese 

economie, en het publiek doeltreffender te informeren over deze effecten; 

3. benadrukt dat de sluiting van de overeenkomst zowel wat haar reikwijdte als wat het 

tempo van afschaffing van de handelsbelemmeringen betreft zonder weerga is; zo zijn 

bijvoorbeeld na vijf jaar waarin de overeenkomst van toepassing is zo goed als alle 

invoerrechten aan beide kanten afgeschaft;  

4. wijst erop dat de overeenkomst net als andere overeenkomsten inzake vrijhandel, 

diensten en investeringen een positief effect heeft op de sociaal-economische 

ontwikkeling van de overeenkomstsluitende partijen, op economische integratie, 

duurzame ontwikkeling en toenadering tussen landen en burgers; 

5. neemt kennis van het werk van het forum van het maatschappelijk middenveld en de 

interne adviesgroepen die zijn opgericht overeenkomstig de bepalingen uit het 

hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, dat een integraal onderdeel vormt 

van het totale pakket van de vrijhandelsovereenkomst; wijst er nogmaals op dat beide 

partijen zich er krachtens artikel 13.4 toe hebben verbonden de beginselen die 

voortvloeien uit hun verplichtingen in het kader van hun lidmaatschap van de IAO en 



 

 

de IAO-Verklaring over de fundamentele principes en rechten met betrekking tot werk, 

met name vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, te 

eerbiedigen, te bevorderen en uit te voeren in hun nationale wetgeving en praktijken; 

benadrukt echter dat de vooruitgang die Korea boekt met betrekking tot de 

doelstellingen van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling niet naar wens 

is en dat er nog steeds gevallen zijn van schending van de vrijheid van vereniging, 

waaronder verontrustende voorbeelden van gevangenneming van vakbondsleiders en 

inmenging in onderhandelingen, die onder de autonomie van de 

onderhandelingspartners moeten vallen; dringt er in dit verband bij de Commissie op 

aan om overeenkomstig artikel 13.14 van de overeenkomst formeel overleg op te starten 

met de Koreaanse regering en verzoekt, mocht dit overleg mislukken, het 

deskundigenpanel als bedoeld in artikel 13.15 van de overeenkomst om maatregelen te 

nemen en de dialoog verder te zetten over de niet-naleving van de Koreaanse regering 

van een aantal van haar toezeggingen, en met name om zich onverminderd te blijven 

inspannen, overeenkomstig de in de overeenkomst verankerde verplichtingen, om Korea 

zover te krijgen de fundamentele IAO-verdragen die het nog niet heeft geratificeerd 

alsnog te ratificeren; 

6. onderstreept dat de EU-lidstaten onderling aanzienlijke verschillen vertonen wat betreft 

de mate waarin gebruik wordt gemaakt van preferenties, met schommelingen van 16 % 

tot 92 %; wijst erop dat indien de bestaande preferenties beter zouden worden benut dit 

voor de EU-uitvoer verdere winsten zou kunnen opleveren van meer dan 

900 miljoen EUR; pleit ervoor om het preferentiegebruik in deze en andere 

handelsovereenkomsten te analyseren om de handelsvoordelen tot het uiterste te kunnen 

benutten; 

7. erkent dat de overeenkomst weliswaar voldoet aan de verwachtingen van beide partijen 

in termen van toegenomen bilaterale handel en een hechter handelspartnerschap, maar 

dat de volgende kwesties in het kader van de overeenkomst en als onderdeel van een 

dialoog met Korea moeten worden geanalyseerd, naar behoren moeten worden 

gehandhaafd, in de geest van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en moeten 

worden herzien om tegemoet te komen aan bestaande problemen: 

(a) technische handelsbelemmeringen, waaronder: de clausule inzake rechtstreeks 

vervoer, die ondernemingen verhindert hun containervervoer economisch te 

optimaliseren, de clausule inzake herstelde goederen, de opname van tractors 

(trekkers) in het toepassingsgebied van de overeenkomst en – minstens zo 

belangrijk – de kwestie van de regels en procedures voor certificaten van naar 

Korea uitgevoerde machines; 

(b) belemmeringen op het gebied van sanitaire en fytosanitaire maatregelen, 

waaronder: belemmeringen die een beperking vormen voor de EU-uitvoer van 

rundvlees, varkensvlees en zuivelproducten; 

(c) intellectuele-eigendomsrechten, zoals: de erkenning en bescherming van 

geografische aanduidingen en commerciële rechten op de publieke uitvoering van 

muziekwerken, fonogrammen en uitvoeringen die door een auteursrecht of naburige 

rechten worden beschermd; 

(d) het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling: ratificatie en uitvoering door 

Korea van de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie; 



 

 

(e) de formulering van oorsprongsregels en de invloed daarvan op de mate waarin 

gebruik wordt gemaakt van preferenties; 

(f) douaneaangelegenheden, waaronder procedures voor verificatie van de oorsprong 

van producten; 

8. stelt vast dat er recent nieuwe gevallen zijn geweest waarin nieuwe niet-tarifaire 

belemmeringen zijn gecreëerd, zoals voorheen onbestaande technische normen voor 

machines, uitrusting of voertuigen; benadrukt dat de intrekking van de typegoedkeuring 

voor voertuigen van verscheidene Europese autofabrikanten op grond van niet-gestaafde 

beweringen een volstrekt onaanvaardbaar fenomeen is; verzoekt de Commissie 

bilaterale gesprekken aan te knopen om dit negatieve fenomeen uit te bannen; 

9. wijst erop dat tal van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) zich niet bewust 

zijn van de mogelijkheden die de overeenkomst biedt; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten derhalve om met name het preferentiegebruik bij kmo's te onderzoeken en 

effectieve maatregelen te nemen om bij kmo's het bewustzijn te vergroten over de 

mogelijkheden die de overeenkomst met zich meebrengt; 

10. is voorstander van een verdere verdieping van de handels- en investeringsbetrekkingen 

tussen de EU en Korea, in het bijzonder van het hoofdstuk over investeringen in de 

vrijhandelsovereenkomst; rekent erop dat de problemen met betrekking tot het 

hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling worden opgelost alvorens er verder 

wordt onderhandeld over het investeringshoofdstuk; steunt de verbintenis van de 

partijen bij de overeenkomst om te werken aan verdere economische groei en duurzame 

ontwikkeling die ten dienste staan van de burgers van de EU en Korea; verzoekt de 

Commissie en de regering van de Republiek Korea om in het geval van 

onderhandelingen over een investeringshoofdstuk geen gebruik te maken van de oude 

ISDS-methode, maar in plaats daarvan voort te bouwen op een nieuw stelsel van 

investeringsgerechten als voorgesteld door de Commissie, en verzoekt de Commissie 

om op lange termijn een multilateraal stelsel van investeringsgerechten te ontwikkelen 

dat in de plaats zou kunnen komen van alle mechanismen voor de beslechting van 

geschillen tussen investeerders en staten in huidige en toekomstige 

vrijhandelsovereenkomsten; 

11. benadrukt het belang van een verdere verbetering van internationale samenwerking in 

het multilaterale, plurilaterale en regionale internationale kader, in de context van de 

WTO, zoals met betrekking tot onderhandelingen over de overeenkomst inzake 

milieugoederen (EGA) en de overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA); 

12. beklemtoont dat de strategische waarden van de overeenkomst verder reiken dan alleen 

handel, aangezien de overeenkomst een solide basis legt voor diepere betrekkingen met 

een engagement op lange termijn en bijdraagt aan de totstandbrenging van een 

strategisch partnerschap tussen de EU en Korea; 

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

de regeringen en parlementen van de EU-lidstaten en de regering en de Nationale 

Vergadering van de Republiek Korea. 

 


