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Az előző két év rendezvényeinek sikerére építve az Európai Bizottság 2018. november 5. és
9. között immár harmadszor szervezte meg a Szakmai Készségek Európai Hetét. A „Fedezd
fel a tehetségedet” mottó jegyében Európa-szerte közel 1512 rendezvény került
megrendezésre. A zárókonferencián adták át a 2018-as kiválósági díjakat, amelyek az
európai szakképzés kiemelkedő példáit jutalmazzák és egyúttal a kiválóság mércéjeként
szolgálnak a szakképzés területén. Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
által kiírt szakképzési fotópályázat díját a Ceglédi SzC Bem József Műszaki
Szakgimnáziuma nyerte el. Olyan fényképeket kellett készíteni és beküldeni, amelyek a
szakképzés világában szerzett kollektív élményeket mutatják be.

EU HÍREK

Az e-kereskedők decembertől nem alkalmazhatnak tagországonként eltérő árat

További információk

Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió
eurós díjazású kitüntetést. A címre minden legalább 100 ezres lakosságú város

pályázhat, amelyeket az aktuális társadalmi kihívásokra adott innovatív
megoldások alapján ítél meg a zsűri. A városoknak be kell mutatniuk, hogyan
valósították meg a tervezett koncepcióikat, valamint azt, hogy milyen módon

vonták be terveik elfogadásába és megvalósításába a polgárokat, illetve hogy az
innovatív projektek végrehajtása hogyan erősíti a helyi ökoszisztémát.

További információk

További információk

Az Európai Unió rendelete értelmében a tagországok online kereskedői 2018.
december 3-tól nem alkalmazhatnak állampolgárság, lakóhely, illetve letelepedési
hely szerint különböző árakat, értékesítési és fizetési feltételeket. A rendelet
alkalmazási köre az online vásárlások mellett kiterjed az elektronikus úton nyújtott
szolgáltatásokra is, például a weboldaltárhely vagy a felhőalapú adattárolási
szolgáltatásokra. Érintettek emellett - egyebek közt - a szállodai szolgáltatások, az
autókölcsönzés vagy a belépőjegy-vásárlás.

További információk

Jelentés az uniós kereskedelmi megállapodásokról

Szakmai Készségek Európai Hete 2018

Athén az Európai Unió leginnovatívabb városa

A legfrissebb uniós jelentés szerint egyre csak növekszik az uniós kereskedelmi
megállapodások alapján folytatott kereskedelem. A Dél-Koreába irányuló export az elmúlt

évben több mint 12%-kal, a Kolumbiába irányuló export pedig több mint 10%-kal nőtt,
miközben a Kanadába irányuló uniós export az EU-Kanada megállapodás hatálybalépését

követő kilenc hónapon belül 7%-kal emelkedett. A vámok kiiktatásának fő
kedvezményezettjei többek között az uniós agrár-élelmiszer-ipari termelők, akik a tavalyi

évben erőteljes exportnövekedést könyvelhettek el, különösen az Ecuadorba (+ 34%),
Chilébe (+ 29%), Szerbiába (+ 23%), Törökországba irányuló kivitel terén.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6305_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6305_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6286_en.htm
http://kamaraonline.hu/cikk/az-e-kereskedok-decembertol-nem-alkalmazhatnak-tagorszagonkent-eltero-arat
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6286_en.htm
http://kamaraonline.hu/cikk/az-e-kereskedok-decembertol-nem-alkalmazhatnak-tagorszagonkent-eltero-arat
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6267_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6267_hu.htm
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Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos
Varsóban bemutatta azt az Európai Bizottság által kifejlesztett új eszközt, mely az
iskolákban történő digitális oktatás és tanulás támogatását szolgálja. A SELFIE (Self-
reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational
Technologies, azaz az innovatív oktatási technológiák használatának előmozdítása
révén végzett hatékony tanulást érintő önértékelés) nevet viselő eszköznek az a
feladata, hogy az iskoláknak segítsen felmérni, miként használják a digitális
technológiákat az oktatás és a tanulás terén.

EU HÍREK

Erasmus+ programkalauz

További információk

Az Európai Bizottság bemutatta jövő évi munkaprogramját, amely három fő prioritást
határoz meg a következő évre: gyors megállapodás a tíz politikai prioritás
megvalósítására már előterjesztett jogalkotási javaslatokról, kisszámú új

kezdeményezés elfogadása a fennálló kihívások kezelésére, valamint néhány
kezdeményezés előterjesztése a 27 tagú EU jövőjével kapcsolatban, az erős, egyesült

és szuverén Európa alapjainak megerősítése céljából. A 2019. évi munkaprogram
mindössze 15 új kezdeményezést, valamint további 10 új REFIT-értékelést tartalmaz.

2018-hoz képest várhatóan 300 millió euróval, azaz 10%-kal több pénzügyi
támogatásban részesül az Erasmus+ program 2019-ben. A 3 milliárd eurós
költségvetési keretből 30 millió euró jut az „európai egyetemek” támogatására. A
Európai Bizottság az Unió összes hivatalos nyelvén közzétette az Erasmus+
programkalauzt, amely részletes tájékoztatást nyújt a pályázók számára mindazokról
a lehetőségekről, amelyeket az Erasmus+ kínál 2019-ben többek között a diákoknak,
az oktatóknak, a gyakornokoknak és a tanároknak.

További információk

További információk

2018. november 8-án a johannesburgi Afrikai Beruházási Fórumon ültek össze a
fenntarthatóenergia-ágazat kulcsfontosságú európai és afrikai szereplői. A magas

szintű találkozó célja egy olyan platform létrehozása, amely ösztönzi a fenntartható
energia területét érintő felelős és fenntartható magánberuházásokat Afrikában. Az új
platform várhatóan meg fogja erősíteni az európai és az afrikai vállalkozások közötti

partnerséget, és támogatni fogja a „fenntartható beruházásokra és munkahelyekre
irányuló Afrika–EU szövetséget” is.

További információk

A fenntartható energiával kapcsolatos beruházások élénkítése

SELFIE - digitális oktatás és tanulás  

Az Európai Bizottság 2019. évi munkaprogramja

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_hu.htm
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hu
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_hu.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6147_hu.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6313_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6313_hu.htm
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ESEMÉNYNAPTÁR

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

Program, regisztráció és további információk

NO
V 26

27

Program, regisztráció és további információk

NO
V

Európai Kereskedelempolitikai Napok 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 27

Program, regisztráció és további információk

NO
V

Digitális és fenntartható gazdaság 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 29

NO
V

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

Program, regisztráció és további információk
30

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

C

Program, regisztráció és további információk

6
7

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/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1894
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/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_en
https://ec.europa.eu/info/events/finance-181130-companies-public-reporting_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/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
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ESEMÉNYNAPTÁR

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

B

Program, regisztráció és további információk

5
6

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

J 

Program, regisztráció és további információk

13
17

Program, regisztráció és további információk

DE
C

Fenntartható épületek a körkörös gazdaságban 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Albert Borschette Congress Center (CCAB), Rue Froissart 3618

A körkörös gazdaság ösztönzésea KKV-k körében 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: The Egg, 175 rue BaraDE

C

Program, regisztráció és további információk

6
7

Program, regisztráció és további információk

JA
N

Pénzügypolitika bizonytalan gazdasági környezetben 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 
 
 

29

EU Fenntartható Energia Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: EU Fenntartható Energia Hét 2018JU

N 

Program, regisztráció és további információk

17
21

https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_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/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_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/boosting-circularity-among-smes-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/boosting-circularity-among-smes-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/ecfin-workshop-fiscal-policy-uncertain-environment-2019-jan-29_en
https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/ecfin-workshop-fiscal-policy-uncertain-environment-2019-jan-29_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/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_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

6

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
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EU-Vietnam kereskedelmi megállapodás 

Az Európai Bizottság 2018. október 18-án elfogadta az EU–Vietnam kereskedelmi megállapodást, valamint az EU–
Vietnam beruházási megállapodást, megnyitva az utat aláírásuk és megkötésük előtt. Vietnam az EU második
legnagyobb kereskedelmi partnere a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségében (ASEAN) Szingapúr után: az EU és
Vietnam közötti árukereskedelem értéke éves szinten 47,6 milliárd euró (hozzávetőleg 15 000 milliárd forint), a
szolgáltatáskereskedelemé pedig 3,6 milliárd euró (vagyis kb. 1 150 milliárd forint). 
 
A vámok eltörlése 
 
Az EU–Vietnam kereskedelmi megállapodás az összes vámtarifa több mint 99%-át el fogja törölni. A
megállapodás hatálybalépésekor megszűnik a Vietnamba irányuló uniós kivitelre kivetett vámok 65%-a, a
fennmaradó rész pedig 10 éves időszak alatt fog fokozatosan megszűnni. A Vietnamból származó behozatalra
vonatkozó uniós vámokat 7 éves időszak alatt fokozatosan fogják megszüntetni. Ez az aszimmetrikus
megközelítés figyelembe veszi azt a tényt, hogy Vietnam fejlődő ország. 
 
A megállapodás számos kulcsfontosságú uniós exporttermék tekintetében fogja eltörölni a vámokat: 
• Szinte minden gép és készülék teljes mértékben vámmentes lesz a megállapodás hatálybalépését követően, a
többi eszköz pedig 5 évvel később. A jelenlegi vámok mértéke 35%-ot tesz ki. 
• A 150 cm³-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárok esetében 7 év után teljes mértékben eltörlik a vámot
(melynek mértéke jelenleg 75%), a személygépkocsik esetében pedig 10 év után (a jelenlegi 78%-ról). 
• Az autóalkatrészek 7 év után élveznek majd vámmentességet (jelenleg 32%-os vámokat alkalmaznak). 
• Az uniós gyógyszerexport nagyjából fele vámmentessé válik a megállapodás hatálybalépésekor, a fennmaradó
rész pedig 7 év után (a vám mértéke most 8%). 
• A megállapodás hatálybalépésekor valamennyi textiláru exportja tekintetében megszűnnek a vámok (jelenleg
12%-os vámtétel van érvényben). 
• A megállapodás hatálybalépésekor a vegyi anyagok uniós exportjának közel 70%-a lesz vámmentes (a jelenlegi
vámok 5% körül állnak), a fennmaradó rész pedig 3, 5, illetve 7 év elteltével (a jelenlegi vámok 25%-osak). 
• A borok és szeszes italok 7 év után teljes vámmentességet élveznek majd (a jelenlegi 50%-os és 48%-os vám
helyett). 
• A fagyasztott sertéshús 7 év után, a marhahús 3 év után, a tejtermékek legfeljebb 5 év után, az
élelmiszerkészítmények pedig legfeljebb 7 év után válnak vámmentessé. 
• A csirkehúsra vonatkozó vámtarifák fokozatosan 0%-ra csökkennek a következő 10 évben. 
 
Az érzékeny mezőgazdasági termékek esetében az EU nem nyitja meg piacát teljes mértékben a vietnami
behozatal előtt. Kvóták korlátozzák majd az EU-ba vámmentesen behozható mennyiségeket. Ide tartozik a rizs, a
csemegekukorica, a fokhagyma, a gomba, a tojás, a cukor és a magas cukortartalmú termékek, a
maniókakeményítő, más átalakított keményítők, az etanol, a szurimi (halpaszta) és a tonhalkonzerv. 

https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2018.pdf
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Az uniós földrajzi árujelzők védelme 
A vietnami piacon 169 különleges európai földrajzi származású élelmiszer és ital áll majd oltalom alatt az
utánzatokkal szemben. A földrajzi árujelzők, például a Champagne (pezsgő), a Parmigiano Reggiano sajt, a Rioja
bor vagy a feta sajt elnevezés használata Vietnamban is csak azon uniós régiókból importált termékek esetében
lesz megengedett, ahonnan azok hagyományosan származnak. Ez előnyös lesz az ilyen hagyományos termékeket
előállító európai mezőgazdasági termelők és kisvállalkozások számára. 
 
A vietnami földrajzi árujelzőket az EU-ban is elismerik és oltalomban részesítik, ami hozzájárul olyan minőségi
termékek, mint a Mộc Châu tea vagy a Buôn Ma Thuột kávé behozatalának további előmozdításához. 
 
Az európai export nem vámjellegű akadályainak csökkentése 
 
Az EU és Vietnam megállapodtak abban, hogy továbbmennek a WTO-nak a kereskedelem technikai akadályairól
szóló megállapodásában meghatározott szabályoknál. Vietnam mindenekelőtt arra vállalt kötelezettséget, hogy
szabályozásának szövegezése során növeli a nemzetközi szabványok alkalmazását.  
 
Ezenfelül Vietnam az uniós piac fokozódó integrációjának figyelembevétele érdekében elfogadta a „Made in EU”
eredetmegjelölést a nem mezőgazdasági áruk esetében (a gyógyszerek kivételével, amelyek forgalomba
hozatalához az EU-ban továbbra is nagy mértékben nemzeti jóváhagyásokra van szükség). Továbbra is elfogadják
a tagállamokra jellemző eredetjelöléseket is. 
 
Közbeszerzés  
A megállapodásnak köszönhetően az uniós vállalatok olyan szintű hozzáférést kapnak a vietnami közbeszerzési
piacokhoz, amilyet más országbeli vállalatok nem. Az uniós vállalatok számára lehetőség nyílik arra, hogy
pályázzanak a vietnami minisztériumok és fontos állami tulajdonú vállalatok, valamint a két legnagyobb vietnami
nagyváros, Hanoi és Ho Si Minh város közbeszerzési szerződéseire. 
 
Egyenlő versenyfeltételek teremtése az uniós vállalatok és az innovatív termékek számára 
Az EU–Vietnam kereskedelmi megállapodás egyenlő versenyfeltételeket teremt az állami vállalatok és a
magánvállalkozások között, amennyiben az állami vállalatok kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Érvényben
vannak továbbá az átláthatóságra és az állami támogatásokkal kapcsolatos konzultációkra vonatkozó szabályok.
Ilyen ambiciózus szabályokat Vietnam még soha sem fogadott el nemzetközi megállapodás keretében. 
 
A vietnami piac megnyitása az uniós szolgáltatók számára 
Vietnam kötelezettséget vállalt arra, hogy jelentősen javítja majd az uniós vállalatok hozzáférését a szolgáltatási
ágazatok széles köréhez, ideértve az üzleti, környezetvédelmi, a postai és futárpostai, valamint a banki
szolgáltatásokat, a biztosítást és tengeri szállítást. 
 
 
 

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

Magyarország és Vietnam gazdasági kapcsolatai 
Az Európai Bizottság Magyarország-Vietnam kereskedelmi kapcsolatairól szóló ténylapja szerint 141 magyar cég
exportál Vitnamba, ezek 77 százaléka kis- és középvállalkozás. Vietnam 2017-ben Magyarország 21. legfontosabb
kereskedelmi partnere az EU-n kívül, a magyar export értéke 70 millió euró, a magyar import értéke pedig 279 millió
euró. 2016-ban Magyarország 3 legfőbb exportterméke a gyógyszer és gyógyszerészeti termék, a közúti jármű és a
különféle feldolgozott termék, míg a 3 legfontosabb importterméke a híradástechnikai készülék, a villamos gép,
készülék és műszer, illetve a közúti járművek voltak. A kereskedelmi kapcsolataink bővítésének perspektivikus
területei: élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek és technológiák, vízgazdálkodás, gyógyszerek, orvosi eszközök,
információ- és kommunikációs technológia, környezetvédelem, megújuló energia, különféle gépek és
berendezések. 
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1919
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1919
https://www.flickr.com/photos/eurochambres/sets/72157696169370050

