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A Brüsszelben megrendezett 12. Ázsia–Európa (ASEM) csúcstalálkozó alkalmával az Európai
Bizottság bemutatta az „ASEM Sustainable Connectivity Portal”-t. A portál 30 európai ország,
19 ázsiai ország, Ausztrália és Új-Zéland (együttesen az ASEM-országok) közötti gazdasági
kapcsolatokról nyújt részletes tájékoztatást, valamint egységes hozzáférési pontot biztosít az
adatokhoz a politikai döntéshozók, a kutatók, a vállalkozások, a polgárok és más érdekeltek
számára. Európa és Ázsia között évente több mint 1,3 billió EUR értékű árukereskedelem
folyik.  

EU HÍREK

Oktatási és Képzési Figyelő 2018

További információk

Az Európai Unió és Vietnam több mint két éves tárgyalássorozatot követően elvi
megállapodást kötött a két fél közötti szabadkereskedelemről. A

megállapodással Vietnam eltörli az Unióból származó importra kivetett vámok 65
százalékát, a vámok többi részét pedig 10 év alatt fokozatosan bontja le. A

megállapodás egyedi rendelkezéseket tartalmaz, melyek a gépjárműiparban
tapasztalható nem vámjellegű akadályokat hivatottak kezelni, továbbá védelmet

fog biztosítani 169 hagyományos európai élelmiszer- és italtermékre Vietnamban.

További információk

További információk

Az Európai Bizottság 2018. évi Oktatási és Képzési Figyelője szerint a tagállamok
ismét közelebb kerültek a 2020-ra kitűzött uniós célok megvalósításához. Az
iskolából végzettség nélkül lemorzsolódó diákok aránya 2017-ben 10,6%-ra esett
vissza. A felsőoktatásban diplomát szerzők aránya 39,9%-ra nőtt, ami már igen
közel áll a 2020-ra kitűzött 40%-os arányhoz. Emellett a legalább négyéves
gyermekek 95,5%-a részesült koragyermekkori nevelésben és gondozásban, ez
kicsivel meg is haladja a legalább 95%-os kitűzött célt. A Figyelő, az Unió
legfontosabb oktatás- és képzésügyi éves kiadványa.

További információk

172 millió euró az uniós agrár-élelmiszeripari termékek Unión belüli és kívüli promóciójára 

ASEM kapcsolatfejlesztési portál

EU–Vietnam kereskedelmi és beruházási megállapodás

Az Európai Bizottság az EU mezőgazdasági költségvetéséből 172,5 millió euróval
finanszírozza az uniós agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítését Európában és

világszerte. A következő három évben 79 kampány kerül lebonyolításra, amelyek a
termékek széles skáláját érintik, többek között a tejtermékeket, az olajbogyót és

olívaolajat, a zöldségeket és gyümölcsöket. A programok célja, hogy támogassák az uniós
agrár-élelmiszeripari termelőket a termékeik minőségének bemutatásában, egyrészt az EU-

n belül népszerűsítve azokat, másrészt új piacokat is nyitva a számukra.

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/asem-sustainable-connectivity/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/asem-sustainable-connectivity/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_hu.htm
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Az Európai Bizottság közzétette a fogyasztói piacok 2018. évi eredménytábláját,
amelyben az uniós fogyasztók értékelik 40 áru- és szolgáltatási ágazat működését. A
fogyasztói bizalom a 2016-os eredménytáblához képest nem javult. A jelentés szerint
csak a fogyasztók 53%-a bízik abban, hogy a szolgáltatási ágazatokban működő
vállalkozások betartják a fogyasztóvédelmi szabályokat. Az áruk esetében ez az arány
némileg magasabb: 59%.  Az uniós tagállamok többségében a távközlési, a pénzügyi és
a közüzemi szolgáltatások továbbra is igen problémás területnek számítanak a
fogyasztók számára.

EU HÍREK

Biogazdaság: új uniós stratégia Európa fenntartható fejlődéséért

További információk

Az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti megállapodás révén 8 további
rákkeltő vegyi anyag tartozik majd a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló

irányelv hatálya alá, beleértve a dízelmotor-kipufogógázt is. A munkával kapcsolatos
halálesetek 52%-áért továbbra is a rák a felelős, amely a legnagyobb „csendes gyilkos”

a munkahelyeken. Noha a tagállamok többsége számos rákkeltő vegyi anyagra
vonatkozóan rendelkezik nemzeti expozíciós korlátokról, egyes tagállamok kevésbé
szigorúbbak, mint mások. A munkavállalók tehát nem részesülnek azonos mértékű

védelemben, a vállalkozások számára pedig nem egyenlők a versenyfeltételek.

A biogazdaság – mely magában foglal minden, a biológiai erőforrások használatán
alapuló ágazatot és rendszert – képes arra, hogy az algákból tüzelőanyagot, az ipari
melléktermékekből bioalapú műtrágyát, a hulladékból pedig új bútorokat és ruhákat
állítson elő, továbbá hogy újra feldolgozza a műanyagot. A biogazdaság jelenleg
mintegy 18 millió embernek ad munkát, 2030-ig pedig további egy millió
környezetbarát munkahelyet hozhat létre. Összesített éves forgalma pedig
hozzávetőleg 2 billió eurót tesz ki.

További információk

További információk

A cél egy versenyképes, innovatív és fenntartható európai értéklánc létrehozása,
amelynek középpontjában a fenntartható akkumulátorcellák állnak. A rendelkezésre

álló előrejelzések szerint az akkumulátorpiac értéke 2025-től elérheti az évi 250
milliárd eurót. A 21. századi gépjárműipar számára az akkumulátor lesz olyan

alapvető fontosságú, mint a belső égésű motor volt a 20. században. Ha az EU
továbbra is vezető szerepet kíván betölteni a gépjárműiparban, valamint a tiszta

energiarendszerek terén is, rendelkeznie kell független kapacitással az akkumulátorok
kifejlesztésére és gyártására.

További információk

Európai uniós akkumulátoripari összefogás

A fogyasztói piacok 2018. évi eredménytáblája

A munkavállalók védelme a rákkeltő vegyi anyagokkal szemben

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180920STO14027/uj-limit-az-autok-szen-dioxid-kibocsatasara
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6085_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6083_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6114_hu.htm
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ESEMÉNYNAPTÁR

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

NO
V

A demokrácia Európában 2018 – kétnapos konferencia 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

Nyersanyag Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan  

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

Digitális és fenntartható gazdaság 
Szervezők: Eurochambres, Európai Parlament 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne Épület, 170 rue de la Loi 

6 NO
V Belső könyvvizsgálói szolgáltatások (IAS) éves konferencia 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne Épület, 170 rue de la Loi 

NO
V

EuroPCOM 2018 
Szervező: Régiók Bizottsága 
Helyszín: további információk hamarosan 

Nemzetközi Termékbiztonság Hete 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Albert Borschette Congress Center (CCAB), Rue Froissart 36 

NO
V 12

16

NO
V

OK
T 29

9
8

12
15

26
27

https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-sustainable-communities
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
http://ec.europa.eu/growth/content/ergp-stakeholder-forum-when-digital-meets-postal-evolution-or-revolution_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
http://hcci.bxl@skynet.be/
https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
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ESEMÉNYNAPTÁR

Program, regisztráció és további információk

NO
V

NO
V

Magas szintű konferencia az állami vállalatok beszámolási kötelezetttségeiről 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 

EU Ipari Napok 2019 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: további információk hamarosan  

Európai Kereskedelempolitikai Napok 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 

FE
B

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

5
6

DE
C

Díjátadó: Access City Award 2019 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 

Program, regisztráció és további információk

EU mezőgazdasági kitekintő 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 DE

C

Program, regisztráció és további információk

30

6
7

EU Green Week 2019 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel és számos uniós tagállam MA
J 

Program, regisztráció és további információk

13
17

27
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https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1894
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1894
https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_en
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/access-city-awards-2019-2018-nov-15_en
https://ec.europa.eu/info/events/access-city-awards-2019-2018-nov-15_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en


Pályázati felhívás 
Európai Szolidaritási Testület 

Az Európai Szolidaritási Testület az Európai Unió új programja, amely szolidaritáshoz kapcsolódó projektek
megvalósítását teszi lehetővé a fiatalok és szervezetek számára. A fiatalok így aktívan részt vehetnek a
kihívást jelentő európai problémák megoldásában, miközben lehetőséget kapnak arra, hogy készségeiket
fejlesszék és értékes tapasztalatokra tegyenek szert. 
 
2017 májusában az Európai Bizottság az Európai Szolidaritási Testület több mint 370 millió euró összegű
finanszírozására irányuló javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy 2020 végéig 100 000 fiatal vehessen
részt a Testület tevékenységeiben. A jelenlegi pályázati kiírás ennek első lépése. Az uniós költségvetésen belül
egy összesen 44 millió euró összegű előirányzat áll rendelkezésre a kiválasztott projektek fedezésére 2018-
ban. 
 
Mely projektek támogathatók? 
 
Önkéntességi és foglalkoztatási projektekben bármely olyan szervezet/intézmény részt vehet pályázóként vagy
partnerként, amely rendelkezik Minőségi Tanúsítvánnyal és egy EU-s tagországban lett regisztrálva. A
gyakornoki tevékenységek és a munkavállalás egyszerűsítését elősegítő projektekben kulcsszerepet
vállalhatnak a kereskedelmi és iparkamarák, mint a munkaerőpiac fontos szereplői. 
 
Mi a „Minőségi Tanúsítvány”(Quality Label)? 
 
Csak Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező szerveztek nyújthatnak be az Európai Szolidaritási Testület keretei
között önkéntes, illetve foglalkoztatási pályázatot. A Minőségi Tanúsítvány megszerzése pályázati úton
történik, amelynek benyújtása egész évben lehetséges. A tanúsítvány biztosítéka annak, hogy egy szervezet
garantálja a fiatal(ok) számára a szükséges feltételeket a részvételhez az Európai Szolidaritási Testület
alapelvei és céljai mentén. 
 
A közzétett felhívás a projektek minden eddiginél szélesebb körét öleli fel. A szolidaritási célú, hosszabb távú
egyéni önkéntes munka, szakmai gyakorlat és foglalkoztatás mellett a szervezetek rövid távú (2 héttől 2
hónapig terjedő időtartamú) projekteket is kínálhatnak önkéntesek csoportjainak. 
 
A forrásokra nem csupán az uniós tagállamokban székhellyel rendelkező állami és magánszervezetek
pályázhatnak. Az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált fiatalok is lehetőséget kapnak arra, hogy
legalább öt résztvevőből álló csoportot hozzanak létre, és saját maguk kezdeményezzenek fiatalok által
irányított szolidaritási tevékenységeket. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. október 16., kivéve az önkéntes munkára vállalkozó csapatok
projektjeit, amelyek esetében 2019. február 18-ig lehet pályázni. 
 
 

A pályázati kiírás részletei

PÁLYÁZATOK
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf


Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017  
Erasmus+ program 

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet
pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi
mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai
is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik. 
 
Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok
számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű
tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe
vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz  magyar nyelven online változatban
érhető el.  

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és
október 4. között vannak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

A pályázati kiírás részletei

PÁLYÁZATOK
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ
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EU-Szingapúr kereskedelmi megállapodás 

Az Európai Unió 2018. október 19-én kereskedelmi és
beruházási megállapodást írt alá Szingapúrral. Ez az első olyan
kétoldalú egyezmény, amely az EU és a Délkelet-ázsiai
Nemzetek Szövetségének (ASEAN) egyik tagállama között jött
létre, ezért példaértékű a jövőbeli kereskedelmi megállapodások
tekintetében, ami a régióval való gazdasági kapcsolatokat illeti.

A megállapodás célja, hogy olyan feltételeket teremtsen az uniós vállalkozások számára, amelyek segítik, hogy
teljes mértékben kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyeket Szingapúr mint Délkelet-Ázsia üzleti és
közlekedési csomópontja nyújt. Azóta, hogy 2010 márciusában megkezdődtek a Szingapúrral folytatott
tárgyalások, az EU kétoldalú megbeszéléseket kezdett Malajziával (2010), Vietnammal (2012), Thaifölddel (2013),
a Fülöp-szigetekkel (2015) és Indonéziával (2016) is.

Az EU az ASEAN-nal folytatott áru- és szolgáltatáskereskedelmének közel
egyharmadát Szingapúrral bonyolítja le. 2017-ben a teljes kétoldalú
árukereskedelem értéke 53,3 milliárd euró volt, a szolgáltatáskereskedelem
értéke pedig 2016-ban 44,4 milliárd euró. Az EU 33,16 milliárd euró értékben
exportált elsősorban gépkocsikat és gépeket, az import pedig 20,14 milliárd
eurót tett ki, főleg vegyipari termékek és gyógyszerek formájában. 
 
Szingapúrt több mint 10 000 ott letelepedett uniós vállalkozás használja
csomópontként a teljes csendes-óceáni térség kiszolgálásához. Szingapúr
továbbá az Ázsiába irányuló európai beruházások első számú célpontja. A két fél
közötti beruházások az elmúlt években gyorsan növekedtek: 2016-ban a
kétoldalú beruházások volumene elérte a 256 milliárd eurót. 
 
Az Európai Bizottság készített egy interaktív térképet, amin megtekinthető, hogy
az uniós tagállamokból honnan és hány vállalkozás exportál Szingapúrba. Az
adatok reprezentatív értékűek, és arányaiban kívánják szemléltetni az uniós
tagállamok exportjának nagyságrendjét. Az interaktív térképen 20 magyarországi
cég került beazonosításra: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-
singapore-in-your-town/ 
 
Az EU–Szingapúr kereskedelmi megállapodása az egyik első „új generációs”
kétoldalú megállapodás. A vámok ill. az áru- és szolgáltatáskereskedelem nem
tarifális akadályainak szokványos eltörlésén felül fontos rendelkezéseket
tartalmaz a szellemi tulajdon védelme, a beruházások liberalizációja, a
közbeszerzés, a verseny és a fenntartható fejlődés tekintetében is. 
 

https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2018.pdf
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A Szingapúrral kötött kereskedelmi megállapodás bizonyos uniós termékek esetében szinte az összes fennmaradó
vámot el fogja törölni három-öt éven belül, egyszerűsíteni fogja a vámeljárásokat és magas szintű normákat és
szabályokat határoz majd meg. Az Unióba behozott halászati és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében
néhány vámtétel azonban továbbra is fennmarad. 
 
 A megállapodás egyszerűsíti az elektronikai áruk, az

élelmiszertermékek és a gyógyszerek kereskedelmét, mivel
elismeri majd az uniós szabványokat és biztonsági
vizsgálatokat. Megnyitja a piacot a távközlési, a
környezetvédelmi és a mérnöki szolgáltatások előtt. A
megállapodás továbbá átfogó fejezetet szentel a
kereskedelemnek és a fenntartható fejlődésnek, mivel a
legmagasabb szintű normákat rögzíti a munkajog, a
biztonság, a környezet és a fogyasztók védelme terén,
valamint megerősíti a fenntartható fejlődéssel és
éghajlatváltozással kapcsolatos közös tevékenységeket. 
 

A megállapodás előírja továbbá, hogy Szingapúrnak bármely további vizsgálati vagy tanúsítási követelmény nélkül
el kell fogadnia az EU-ból származó új gépjárműveket és gépjármű-alkatrészeket, amennyiben a termékeket az EU-
ban az elfogadott nemzetközi szabványoknak, nevezetesen az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB)
típusjóváhagyási szabályozásainak megfelelően tanúsították. 
 
A közbeszerzésekről szóló WTO-megállapodás tagjaiként Szingapúr és az EU már lényeges
kötelezettségvállalásokat tettek a közbeszerzési eljárások megnyitása tekintetében, korszerű közbeszerzési
szabályozásokkal rendelkeznek, és magas szintű normákat alkalmaznak közbeszerzéseik átláthatósága és
eljárásaik tisztességessége tekintetében. Sok esetben a külföldi cégek már jelenleg is versenyezhetnek bizonyos
összeghatár feletti közbeszerzési szerződésekért. A megállapodásban mindkét partner megállapodik a pályázati
eljárás javításáról és egyszerűsítéséről, továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy bővítik az ajánlattétel
számára rendelkezésre álló közbeszerzési szerződések számát, különösen a vasúti ágazatban és a Szingapúri
Nemzeti Környezeti Ügynökség esetében. 

Szingapúr elfogadta, hogy a földrajzi árujelzők nyilvántartásba
vételére szolgáló szingapúri rendszer létrehozásával megerősíti a
földrajzi árujelzésekkel kapcsolatos jelenlegi szabályait. A
szingapúri nyilvántartásba vételt követően a borok, szeszes italok
és egyes mezőgazdasági termékek mintegy 190 földrajzi árujelzője
az EU-ban biztosítottal azonos szintű védelmet élvez majd e
megállapodásnak köszönhetően. Ide tartozik a bordói bor, a pármai
sonka, a pezsgő és a bajor sör. 
 

https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2018.pdf
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További információk 

Cecilia Malström, kereskedelempolitikáért felelős biztos a következőképpen fogalmazott: „A régió legnagyobb
kereskedelmi partnerével, Szingapúrral kötött megállapodások újabb mérföldkőnek számítanak az EU számára.
Tekintettel arra, hogy ezek az EU és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének valamely tagja között kötött első
ilyen megállapodások, hatalmas lehetőségeket kínálnak majd exportőreink számára.” 
 
Az Európai Bizottság a kereskedelmi és beruházási megállapodásokat jóváhagyásra megküldi az Európai
Parlamentnek. A kereskedelmi megállapodás az Európai Bizottság jelenlegi megbízatásának 2019. évi lejárta előtt
léphet hatályba, míg a beruházásvédelmi megállapodás esetében a tagállami szintű megerősítési eljárásokat is le
kell majd folytatni. Mindkét megállapodás az Európai Parlament elé kerül jóváhagyásra. 
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http://www.parliament-of-enterprises.eu/
http://www.parliament-of-enterprises.eu/
https://www.flickr.com/photos/eurochambres/sets/72157696169370050

