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2018. október 10-én ötödik alkalommal ülésezik a Vállalkozók Európai Parlamentje (European
Parliament of Enterprises/EPE) Brüsszelben. Az Eurochambres mellett az Európai Parlament
is társszervezője a rendezvénynek, a magyar résztvevők regisztrációját a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja. A vita témakörei 2018-ban is az aktuális
szakmapolitikai prioritások alapján kerültek kiválasztásra, ezek a szakismeretek és
szakképesítések, a kereskedelem, valamint Európa jövője. Minden téma megvitatását
követően kérdéseket bocsátanak szavazásra, mely során a résztvevő vállalkozók kifejezhetik
véleményüket. A rendezvény keretében hálózatépítő ebédet is szerveznek, mely kiváló
lehetőséget kínál a résztvevőknek ahhoz, hogy kapcsolatba lépjenek más országok
vállalkozóival és az európai intézmények képviselőivel.

EU HÍREK

Juncker elnök éves beszéde az Európai Unió helyzetéről

További információk

Az Európai Bizottság közzétette az európai óraátállításról szóló nyilvános
konzultáció előzetes eredményeit. A konzultációra 4,6 millió válasz érkezett a 28
tagállamból, ami az eddigi legmagasabb válaszadási arány a Bizottság nyilvános

konzultációinak történetében. Az előzetes eredmények alapján a válaszadók 84
százaléka támogatja a félévenkénti óraátállítás megszüntetését. A nyári

időszámítás eltörlését a válaszadók a negatív egészségügyi hatásokkal, a közúti
balesetek számának növekedésével, illetve az energiamegtakarítás hiányával

kapcsolatos szempontokkal indokolták.

További információk

További információk

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke 2018. szeptember 12-én tartotta az
Európai Unió helyzetét értékelő beszédét Strasbourgban, az Európai Parlament
plenáris ülésén. Immár hagyomány, hogy az elnök az Európai Parlamentben foglalja
össze az elmúlt év eredményeit, az Unió előtt álló legjelentősebb kihívásokat, és
megjelöli a következő időszak prioritásait. Az EU egységet mutatva lépjen fel a
világban, és védje a demokratikus értékeket: ezt kérte évértékelő beszédében az
Európai Bizottság elnöke.

További információk

Uniós program támogatja az iskolások egészséges étkezését

Vállalkozók Európai Parlamentje 2018

Konzultáció a nyári időszámításról: az európaiak 84 %-a eltörölné az óraátállítást

A tanév kezdetével folytatódik az uniós iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és
iskolatejprogram az EU tagállamaiban. Magyarországon az iskolagyümölcs- és

iskolazöldség-programot 3,75 millió euróval (kb. 1200 millió Ft), az iskolatejprogramot
pedig további 1,91 millió euróval (kb. 620 millió Ft) támogatja az EU. A

tagországoknak lehetőségük van arra, hogy az uniós hozzájárulást nemzeti
támogatással egészítsék ki. A kezdeményezés keretében gyümölcsöt, zöldséget és

tejet osztanak ki a gyermekeknek az iskolákban, és célzott oktatási programok is
indulnak, melyek a helyes táplálkozás fontosságára hívják fel a figyelmet

https://www.parliament-of-enterprises.eu/
https://www.parliament-of-enterprises.eu/
https://ec.europa.eu/transport/themes/summertime/news/2018-09-12-state-union-2018-commission-proposes-put-end-seasonal-clock_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5233_en.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/summertime/news/2018-09-12-state-union-2018-commission-proposes-put-end-seasonal-clock_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5233_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5382_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5382_hu.htm
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A júniusi 6,9 után júliusban 6,8 százalékos volt a munkanélküliség az Európai Unióban
az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) becslése szerint. Ez 2018 áprilisa óta a
legalacsonyabb ráta; 2017 júliusában 7,6 százalék volt. Az Eurostatot tájékoztató
tagállamok közül a legalacsonyabb, 2,3 százalékos rátával Csehország dicsekedhet;
Németországban 3,4, Lengyelországban 3,5 százalékos volt júliusban a
munkanélküliség. A legmagasabb rátákat ezúttal is Görögországban (19,5 százalék) és
Spanyolországban (15,1 százalék) regisztrálták. Júliusi magyar adatot az Eurostat nem
közölt.

EU HÍREK

Az Európai Parlament elfogadta álláspontját a digitális szerzői jogokról

További információk

Az Európai Bizottság javaslatot tett egy új,  „fenntartható beruházásokra és
munkahelyekre irányuló új Afrika–Európa szövetség” létrehozására, melynek célja az
Afrikába irányuló beruházások jelentős növelése, a kereskedelem megerősítése és a

munkahelyteremtés. A csomag az Európai Unió és az Afrikai Unió részvételével tavaly
novemberben Abidjanban megrendezett csúcstalálkozó során tett

kötelezettségvállalásokra épít. A megállapodás meghatározza azokat a fő
intézkedéseket, amelyek az EU és afrikai partnerei számára szükségesek egy

hatékonyabb gazdasági ütemterv megvalósításához.

Az Európai Parlament 438 szavazattal, 226 ellenszavazat és 39 tartózkodás mellett
 elfogadta felülvizsgált tárgyalási pozícióját a szerzői jogi szabályozás témájában. A
Parlament több esetben úgy változtatta meg az Európai Bizottság eredeti javaslatát,
hogy biztosítsa: a művészek – zenészek, előadók és forgatókönyvek szerzői -,
hírszolgáltatók és újságírók megkapják a munkájuk után járó fizetséget, amikor
munkájuk a különböző megosztó platformokon, például a YouTube-on vagy a
Facebookon, illetve a Google News-hoz hasonló hírgyűjtő oldalakon megjelenik.

További információk

További információk

Európai fiatalok mostantól uniós szolidaritási programokban vállalhatnak önkéntes
vagy fizetett munkát. A program keretében oktatással, egészségvédelemmel,

környezetvédelemmel, katasztrófák megelőzésével, élelmiszerek és egyéb áruk
biztosításával, bevándorlók és menedékkérők fogadásával és integrációjával

kapcsolatos, szolidaritáson alapuló projektekre jelentkezhetnek a fiatalok. A 2018 és
2020 közötti időszakban összesen 375,6 millió euróból gazdálkodik a program,

amelynek 90 százalékát önkéntes projektekre, 10 százalékát pedig a program
munkavállalási részére különítettek el.

További információk

Hivatalosan is elindult az Európai Szolidaritási Testület

Munkanélküliség az EU-ban: Csehország, Németország, Lengyelország a „dobogón”

Új „Afrika–Európa szövetség”

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/aktualis/2018-hirek/2018-hirek_1/a-parlament-alfogadta-allaspontjat-a-digitalis-jogokrol.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5702_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/aktualis/2018-hirek/2018-hirek_1/a-parlament-alfogadta-allaspontjat-a-digitalis-jogokrol.html
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/aktualis/2018-hirek/2018-hirek_1/hivatalosan-is-elindul-az-europai-szolidaritasi-testulet.html
http://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/aktualis/2018-hirek/2018-hirek_1/hivatalosan-is-elindul-az-europai-szolidaritasi-testulet.html
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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

Vállalkozók Európai Parlament (EPE) 2018 
Szervezők: Eurochambres, Európai Parlament 
Helyszín: további információk hamarosan  

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 10

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/
http://hcci.bxl@skynet.be/
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx


5

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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Az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodásban rejlő gazdasági lehetőségek

Az Európai Unió jelenleg 58 milliárd euró értékben exportál árut Japánba, és 28 milliárd euró értékben nyújt
szolgáltatást a szigetországnak. Az EU-ban több mint 600 ezer munkahely kötődik a japán exporthoz. 
 
Vámcsökkentés 
Európai részről az agrártermelők a megállapodás fő nyertesei, Japán pedig néhány év átmenet után
vámmentesen szállíthat autókat az Unióba. 
 
A megállapodás aláírása előtt az európai exportőrök mintegy egy milliárd eurónyi vámot fizettek évente a
Japánba irányuló termékbevitelért. A mezőgazdasági termékeket átlagosan 21%-os vám terhelte. A Japánból az
Európai Unióba irányuló export esetében a vám mértéke átlagosan 4% volt, ebből az agrártermékekre mintegy
12,9% és az ipari termékekre mintegy 2,5%.  
 
 

2018 júliusában az Európai Unió és Japán aláírta a mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást
(röviden JEFTA, az angol Japan-EU Free Trade Agreement rövidítése), amelynek értelmében a két fél között zajló
termékforgalom 99 százalékában megszüntetik a vámokat. A nemzetközi szerződés a legátfogóbb az EU által
eddig kötött kétoldalú kereskedelmi megállapodások közül, Abe Sinzó japán miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy
ez „a világ legnagyobb gazdasági zónájának születése“.

A szerződés, melyről 2013 tavaszán kezdődtek az egyeztetések, jobban megnyitja a japán piacot az uniós
mezőgazdasági export előtt, ahogy számos más ágazatban is bővíti a kiviteli lehetőségeket. Az EU-ból származó
export értéke akár 20 milliárd euróval is emelkedhet. Az Európai Bizottság adatai szerint a Japánba exportáló
európai vállalatok a szerződés nyomán mintegy évi egymilliárd euró vám befizetése alól mentesülnek majd. A
megállapodás továbbá megkönnyíti az uniós cégek számára, hogy Japánban olyan területeken nyújtsanak
szolgáltatásokat, mint a tengeri szállítás és a távközlés.

Japánban és az EU 28
tagállamában közel 640 millió
ember él, a felek együttesen a
világgazdaság közel 30 százalékát
teszik ki, részesedésük a
világkereskedelem teljes
forgalmából megközelíti a 40
százalékot. apán az Európai Unió
hatodik legnagyobb exportpiaca, a
japán kivitel számára pedig az Unió
a harmadik legfontosabb célpont.
Kína után Japán az Európai Unió
legfontosabb kereskedelmi
partnere Ázsiában. 
 



További információk 

A következő lépés a szerződés jogi hitelesítése lesz,
ennek során lefordítják a szöveget az EU huszonhárom
hivatalos nyelvére, majd ezt követően történhet meg az
egyezmény európai parlamenti és tagállami
ratifikálása. Közben pedig a felek tovább folytatják a
tárgyalásokat a befektetők védelmére szolgáló
vitarendezési mechanizmusokról. 
 
A Japán és az EU között megszületett
szabadkereskedelmi egyezmény az Unió első olyan
kereskedelmi megállapodása, amely rögzíti a párizsi
klímaszerződés iránti kötelezettségvállalást.  

Magyarországnak fontos a Japánnal való kereskedelem 
A Japánnal kötött uniós szabadkereskedelmi egyezmény Magyarországnak is előnyös lehet, hiszen Magyarország
részesedése a Japánnal folytatott uniós kereskedelemből magasabb mint hazánknak az EU gazdaságában
elfoglalt súlya. Japán Magyarország 7. legnagyobb kereskedelmi partnere az Unión kívül, 483 magyar vállalkozás
exportál a szigetországba, és ez több mint 17 ezer munkahelyet jelent. 
 
Magyarország a közép-kelet európai államok között hamar, már 1995-ben hozzákezdett a szerkezeti reformokhoz,
így a régió más országaihoz képest gyorsabb ütemben telepedtek meg itt a japán vállalatok, ami a kedvező japán-
magyar kapcsolatok kiépüléséhez vezetett. Japán legfontosabb exportcikkei az elektronikai berendezések és
alkatrészek, illetve a gépkocsik és gépkocsialkatrészek, Magyarország pedig főként elektronikai berendezéseket,
húsipari készítményeket és egyéb élelmiszereket, valamint vasúti alkatrészeket és vegyipari termékeket exportál
Japánba. 2003 és 2013 között Magyarország az ázsiai országok közül Kína után a második legnagyobb
külkereskedelmi forgalmat Japánnal bonyolította le.  

A JEFTA értelmében a marhahúsra, sertéshúsra és borra kivetett japán vámok csökkennek, és a mezőgazdasági
termékekre kivetett vámok 85%-a megszűnik. Emellett biztosítják, hogy több mint 200 ún. uniós földrajzi árujelző
ugyanolyan szintű oltalomban részesüljön majd Japánban, mint Európában. A textilipari termékek vámja is
csökken majd. A cipők vámja 30%-ról 21%-ra csökken, és tíz év alatt megszűnik. A japán gépkocsik 10%-os vámját
hét év alatt kell csökkenteni. 
 
A változások természetesen nem egyik napról a másikra következnek be, a megállapodás esetenként hosszú
átmeneti időszakokat biztosít az átállásra. A megállapodás szerint a jövőben megnyitják a szolgáltatások és a
közbeszerzések piacát, ugyanakkor átmeneti időszakok alkalmazásával védik az unió érzékeny gazdasági
ágazatait, így az autóipart. 
 
A gazdasági partnerségi megállapodás a legmagasabb szintű munkaügyi, biztonsági, környezetvédelmi és
fogyasztóvédelmi előírásokat rögzíti, teljes mértékben védi a közszolgáltatásokat, és külön fejezetet szán a
fenntartható fejlődésnek. A megállapodással párhuzamosan az EU és Japán kötelezettséget vállalt a két gazdaság
közötti adatáramlás megkönnyítésére is.

9

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/

