
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Átfogó uniós iparpolitikai stratégia készül – a Tanács megfogalmazta, milyen   
irányok mentén készítse el az Európai Bizottság az erre vonatkozó javaslatát. 
 
Az üvegházhatású gázok kibocsátása az 1990-es szinthez képest nettó 21,7%-kal 
csökkent az Unióban, így teljesül a 2020-ra kitűzött 20%-os cél. Aggasztó viszont, 
hogy már negyedik éve nő az ipar és a közlekedés kibocsátása.  
 
A csatlakozási tárgyalások megkezdését javasolja az Európai Bizottság Észak-
Macedóniával és Albániával.  
 
Az ipari kibocsátásokra vonatkozó uniós szabályokról indított konzultációt az 
Európai Bizottság.  
 
A Külügyek Tanácsa kereskedelmi témákkal foglalkozott 2019. május 27-ei 
ülésén. A Fókuszban az Unió rovat összefoglalja, miről tárgyaltak a tagállami 
miniszterek.  
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 Kereskedelem - a Külügyek Tanácsának májusi ülése 
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További 
információk:  

 
https://eur-
lex.europa.eu/lega
l-
content/HU/TXT/H
TML/?uri=CELEX:
52018PC0340&fro
m=EN 
 
és 
 
http://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-19-
2631_hu.htm 
 

További információk: 
 
 
 
https://www.consiliu
m.europa.eu/media/
39507/st09706-
en19.pdf 
 

Üvegházhatású gázok kibocsátása 
Megjelent az Európai Unió 1990–2017 közötti időszakban 
kibocsátott üvegházhatású gázokra vonatkozó éves leltára, 
valamint a 2019-es jelentés. Az EU kibocsátása 2016-hoz 
képest 0,7%-kal nőtt 2017-ben az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség hivatalos adatai szerint. Az energiatermeléshez 
ugyan kevesebb szenet használtunk, viszont az ipar és a 
közlekedés kibocsátása nőtt, és ez már a negyedik ilyen év. 
1990-hez képest nettó 21,7%-kal csökkent a kibocsátás, így 
még teljesül a 2020-as célkitűzés. 

További 
információk: 
 
https://www.eea.eu
ropa.eu/publication
s/european-union-
greenhouse-gas-
inventory-2019 
 

 HÍREK 

 Egyszer használatos műanyagok 
Egy évvel a bizottsági javaslat után lezárult a jogalkotási 
folyamat és a Tanács elfogadta az egyszer használatos 
műanyagokra vonatkozó új szabályokat. Az irányelv a 
kihirdetése után 20 nappal lép hatályba. Az irányelv egyes 
intézkedésekre vonatkozóan eltérő átültetési határidőket állapít 
meg: 

❖ A tilalmakat és a jelölési kötelezettségeket a 
hatálybalépés után két évvel kell végrehajtani. 

❖ Az irányelv hatálybalépésétől számított 5 év elteltével 
valamennyi legfeljebb háromliteres italtároló edényt olyan 
kupaknak vagy fedélnek kell zárnia, amely a kinyitása 
után is a tárolóhoz rögzítve marad. 

❖ A gyártók kiterjesztett felelősségére vonatkozó további 
kötelezettségeket az adott terméktől függően 2023 
januárja és 2024. december 31. között kell majd 
végrehajtani. 

Hosszú távú uniós iparpolitika 
A Versenyképességi Tanács május 27-ei ülésén 
következtetéseket fogadtak el egy átfogó EU iparpolitikai 
stratégiáról. Az Európai Bizottságnak 2019 végéig kell elkészítenie 
az Unió hosszú távú ipari jövőjére vonatkozó javaslatait. A 
következtetések ehhez adnak iránymutatást. A kkv-k 
vonatkozásában a Tanács elismeri az eddigi erőfeszítéseket és 
felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy továbbra is szükség van 
támogatásra a piacokhoz, globális értékláncokhoz való 
hozzáférés, az innováció, a növekedés területén. A kkv-k 
finanszírozását szolgáló programokat fenn kell tartani. Javasolják, 
a Bizottság fontolja meg az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag (Small Business Act) és a kkv definíció 
felülvizsgálatát. 
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 Nem személyes adatok szabad áramlása 
A digitális egységes piaci stratégia részét képező 
és már hatályba lépett rendelet a nem személyes 
adatok szabad áramlásáról lehetővé teszi az 
adatok indokolatlan korlátozások nélküli tárolását 
és kezelését az EU egész területén. Az Európai 
Bizottság új iránymutatást tett közzé a nem 
személyes adatok szabad áramlásának az uniós 
adatvédelmi szabályokkal való kölcsönhatásáról. 
Az iránymutatással a felhasználókat, köztük a kkv-
kat kívánják abban segíteni, hogy megértsék az új 
szabályok és az általános adatvédelmi rendelet 
közötti kölcsönhatást, különösen olyan esetekben, 
amikor az adatkészletek személyes és nem 
személyes adatokat egyaránt tartalmaznak. 
 

További információk: 
 
http://europa.eu/rapid/pres
s-release_IP-19-
2749_hu.htm 
 

Versenyképesebb idegenforgalom 
A Tanács következtetéseket fogadott el a turisztikai ágazat 
versenyképességéről. A következtetések iránymutatással 
szolgálnak a tagállamok és a Bizottság számára az 
idegenforgalmat napjainkban érintő olyan kihívások kezelése 
kapcsán, mint a digitalizáció, a fenntarthatóság és az 
ágazatspecifikus készségek, és egyúttal utat mutatnak az új 
lehetőségek kihasználására. Arra ösztönzik a tagállamokat, hogy 
az idegenforgalommal kapcsolatos nemzeti, regionális és helyi 
stratégiák kidolgozása, valamint a felelősségteljes idegenforgalmi 
politikák és gyakorlatok előmozdítása során tartsák szem előtt 
ezeket a kihívásokat. Felhívják a figyelmet a kkv-k bevonására, a 
szektor nyújtotta lehetőségeik növelésére és a szükségtelen 
akadályok elhárítására. 
 
 
 
 
 

 
HÍREK 

További 
információk: 
 

https://www.co
nsilium.europa
.eu/media/395
12/st09707-
en19.pdf 
 

Nyugat-Balkán és Törökország 
Megjelent a Bizottság éves értékelése a nyugat-balkáni 
partnerországokban és Törökországban végrehajtott 
reformokról. Az anyag a következő lépésekre vonatkozó 
ajánlásokat is tartalmaz. Ahhoz, hogy ezek a gyakorlatban is 
megvalósulhassanak a Tanács jóváhagyása szükséges. A 
Nyugat-Balkán stratégiát 2018 februárban fogadták el, és az 
értékelés megállapítja, hogy az érintett országok konkrét 
előrehaladást értek el. Észak-Macedónia és Albánia 
végrehajtotta a szükséges reformokat, így a Bizottság a 
csatlakozási tárgyalások megkezdését javasolja. Bosznia-
Hercegovinának javítania kell a jogalkotási és intézményi 
keretét ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalások 
megkezdődhessenek. Törökországgal megrekedtek a 
tárgyalások. Bár az együttműködés folytatódott bizonyos 
területeken, például a migráció kezelésében, az országban 
nem történt előrelépés a jogállamiság és az alapvető jogok 
területén. 

 

További információk:  

 

 
http://europa.eu/rapid/p
ress-release_IP-19-
2752_hu.htm 
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A munka jövője? A jövő munkája! 
Michel Servoz „A munka jövője? A jövő munkája!” című 
tanulmánya azt vizsgálja, milyen hatással van a negyedik 
ipari forradalom, a mesterséges intelligencia, az 
automatizálás, a robotika a munkahelyekre, az európai 
gazdaságra. A tanulmányt Juncker EB elnök felkérésére 
készült, így megállapításait a Bizottság a különböző 
szakpolitikák (ipar, oktatás, foglalkoztatás stb.) alakításában 
is hasznosítja majd. Servoz úgy látja, a mesterséges 
intelligencia új lehetőséget kínál Európa számára, hogy 
globális szinten is az élre kerüljön, ehhez azonban fel kell 
szállni a vonatra, változtatni az oktatásban, a beruházási 
prioritásokban és egyéb területeken is. 

További 
információk: 
 
https://ec.europa.e
u/digital-single-
market/en/news/fut
ure-work-work-
future 

 

Átláthatóbb árak az élelmiszer-ellátási láncban 
A Bizottság az árak átláthatóbbá tételére tett javaslatot az 
élelmiszer-ellátási láncban. A mezőgazdasági piacok 
alakulásáról (árak, termelési volumenek, készletek stb.), 
rengeteg információ áll rendelkezésre, viszont szinte 
semmilyen piaci információ nincs az agrár-élelmiszeripari 
ellátási lánc más kulcsfontosságú piacaira, a 
mezőgazdasági termelők és a fogyasztók közötti, az 
élelmiszer-feldolgozásban és a kiskereskedelmi ágazatban 
működő piacokra vonatkozóan. A javasolt intézkedések a 
hús-, a tojás-, a tej-, a gyümölcs- és zöldségipari ágazatra, 
valamint a szántóföldi növények, a cukor és az olívaolaj 
ágazatára fognak kiterjedni. Minden egyes tagállam felelős 
lesz az árra és a piacra vonatkozó adatok összegyűjtéséért. 
A Bizottság azt ajánlja, hogy a tagállamok költséghatékony 
megoldást válasszanak és hagyják ki a kis- és 
középvállalkozásokat az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében. 
 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/inf
o/law/better-
regulation/initiatives/ar
es-2018-
5108370_en#isc-2019-
03111 
 

 HÍREK 

Általános adatvédelmi rendelet 
Egyéves lett a GDPR. Az Európai Bizottság június elején 
konferencián értékelte az első év tapasztalatait, és megjelent 
az adatvédelemre vonatkozó Eurobarométer tematikus 
felmérés eredménye, amely az Unió-szerte megkérdezett 
több mint 27 ezer ember véleményét foglalja össze.  Bár a 
nemzeti adatvédelmi hatóságok feladata az új szabályok 
érvényesítése, a Bizottság működtet egy angol nyelvű oldalt, 
ahol a kkv-k megismerkedhetnek a rendelettel és ebből eredő 
kötelezettségeikkel. 

További információk: 
 
http://ec.europa.eu/co
mmfrontoffice/publico
pinion/index.cfm/surv
ey/getsurveydetail/ins
truments/special/surv
eyky/2222 
 
és 
 

https://ec.europa.e
u/justice/smedatapr
otect/index_en.htm 
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További információk: 
 
https://alicejandahan.typeform.com/to/g
nQ3oM 

 

2019. június 26. 
24 órás városok: az éjszakai 
gazdaság – kerekasztal beszélgetés 
Szervező: Eurocities 
Helyszín: Brüsszel belvárosa, pontos 
cím később lesz elérhető 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-
events/events/horizon-2020-energy-info-
days 
 
az esemény interneten követhető! 

 

2019. június 25-27. 
H2020 energia pályázati információs 
nap 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Charlemagne Building, rue de 
la Loi 170, Brüsszel 
 

További információk: 
  
https://register.gotowebinar.com/register/
3239250714652187149 
 

2019. június 27. 
A befektetők és projekt fejlesztők 
összekapcsolása - webinárium 
Szervező: Európai Bizottság és ENSZ 
Környezeti Finanszírozási 
Kezdeményezés 
Helyszín: webes szeminárium 
 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://www.datainnovation.org/2019/07/
enhancing-transatlantic-cooperation-on-
ai/ 
 

2019. július 3. 
A transzatlanti együttműködés 
erősítése a mesterséges intelligencia 
területén 
Szervező: Center for Data Innovation 
Helyszín: Brüsszeli Sajtó Klub, rue 
Froissart 95, 1000 Brussels         
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További információk:  
 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/plenary 
 

2019. július 2-4.; július 15. 
Európai Parlament plenáris ülés 
Szervező: Európai Parlament 
Helyszín: interneten követhető az 
esemény 

 

További információk: 
 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/pl
enary-sessions 
 

2019. július 17. 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság plenáris ülés 
Szervező: EGSZB 
Helyszín: Charlemagne Building, rue de 
la Loi 170, Brüsszel 

 

További információk: 
 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/co
ter-urban-rail-investments-next-MFF.aspx 

 

2019. szeptember 11. 
Vasúti beruházások a városokban a 
következő többéves pénzügyi keret 
alatt 
Szervező: Régiók Bizottsága, UITP 
Helyszín: rue Belliard 99-101, 1040 
Brüsszel 

 

További információk:  
 
https://www.resourceefficient.eu/en/confe
rence 
 
 

2019. szeptember 25-26. 
Erőforrás hatékonyság és 
körforgásos gazdaság 
Szervező: EREK, Európai Bizottság 
Helyszín: BEL konferencia központ, 86 
C/3000 Avenue du Port 1000 Brüsszel 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/epsc/events/reviving
-long-term-growth-european-union_en 
 

2019. július 4. 
A hosszú távú növekedés beindítása 
Európában– a termelékenység 
növelését célzó szakpolitikák 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: TownHall Europe, Square de 
Meeus 5-6., Brüsszel 

 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/plenary-sessions
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/plenary-sessions
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-urban-rail-investments-next-MFF.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-urban-rail-investments-next-MFF.aspx
https://www.resourceefficient.eu/en/conference
https://www.resourceefficient.eu/en/conference
https://ec.europa.eu/epsc/events/reviving-long-term-growth-european-union_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/reviving-long-term-growth-european-union_en


 

 
 

Európai Szakképzési Hét 
 
2019. október 14-18. között rendezik meg a 4. Európai Szakképzési 
Hét című rendezvényt. A hét során számos eseményt szerveznek 
uniós-, nemzeti-, regionális és helyi szinten. A szervezők 

regisztrálhatják saját eseményeiket az Európai Bizottság honlapján, így európai 
publicitást kapnak. 
 
 

 

 

 

 
 

H2020 INNOSUP-07-2019  
 

A pályázati kiírás célja a kkv-k nagy ipari felhasználókhoz való 
hozzáférését és a nyílt innovációhoz kapcsolódó problémák (például 
szellemi tulajdonjog és titkosság, belépési költségek, innovatív partnerek 

keresése) megoldását segítő hálózat létrehozása. A hálózat megkönnyíti majd az 
együttműködést és összekapcsolja az innovatív megoldásokkal rendelkező kkv-kat a 
felhasználó nagyvállalatokkal. A pályázati kiírásra PIC számmal rendelkező 
innovációs közvetítő szervezetek jelentkezhetnek és maximum 1,5 millió euró 
támogatást kérhetnek.  
 
                                                                               

 

 
 

 

 
#BEINCLUSIVE – EU sport díj 

 
A társadalmi befogadást a sport által elősegítő tevékenységek, 
projektek kaphatják meg a díjat. Köz- és magánszervezetek, cégek is 
jelentkezhetnek a díjra, ha megvalósítottak ilyen tevékenységeket. A 
három első helyezett 10.000-10.000 eurót kap, az elődöntőbe kerülő 

további hat pályázó 2.500 eurót.  A díjátadóra novemberben Brüsszelben kerül majd 
sor.  
 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week/ 

és 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/regi
ster-your-VocationalSkillsWeek2019 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/sport/be-
inclusive_en#readysetgo 

Pályázati határidő: 2019. július 23. 
12.00. 

 

Határidő:  
folyamatos a szakképzési hét kezdetéig 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opp
ortunities/topic-details/innosup-07-2019 

Pályázati határidő: 2019. augusztus 1.  
 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek2019
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en#readysetgo
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en#readysetgo
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-07-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-07-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-07-2019


 
 

 
 

Ipari kibocsátások – az uniós szabályok értékelése 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve az ipari 
kibocsátásokról az ipari tevékenységekből származó 
környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére 

vonatkozó szabályokat határozza meg. 2019-ben esedékes a Bizottság jelentése a 
végrehajtásról, az érintettek a jelentés kiadása előtt nyújthatják be észrevételeiket. 

 
  

 

 

 

 
 

Együtt Európa Ifjúsága  
 

                         Június elején jelent meg   az EACEA/12/2019 számú pályázati kiírás 
az Erasmus+ Program, 3. kulcstevékenység – A szakpolitikai reform 
támogatása fejezet alatt. Az „Együtt Európa Ifjúsága” projektjeinek 
célja öt regionális partnerséget előmozdító hálózat létrehozása, öt 
különböző támogatható Erasmus+ programban részt vevő 
országban. 

Kiemelt témák az aktív polgári szerepvállalás, a hálózatépítés, az európai értékek és 
európai polgárság, a demokratikus részvétel és az ifjúsággal kapcsolatos társadalmi 
integráció. Az ifjúsági mobilitási projekteknek határokon átnyúló csereprogramokat, 
valamint nem formális képzési lehetőségeket kell kínálniuk az Európa minden 
részéről érkező fiatalok számára. Szociális vállalkozások és a társadalmi 
felelősségvállalás terén aktív profitorientált szervezetek is pályázhatnak. 
Egy projekt 9-24 hónap hosszú lehet. Az uniós társfinanszírozás maximum 80%, és 
az uniós támogatás minimum 100, maximum 500 ezer euró lehet. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 PÁLYÁZAT 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-
4758971_en 
a kérdőív: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2017-
4261784_en 
 

Konzultációs határidő: 2019. augusztus 
19.  

 

További információk: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2
019/191/04&from=EN 

 

Pályázati határidő: 2019. július 18. 12.00 
brüsszeli idő szerint 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4261784_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4261784_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4261784_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2019/191/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2019/191/04&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2019/191/04&from=EN


 

         
 

 

Kereskedelem – a Külügyek Tanácsának májusi ülése 
 
 

A tagállami miniszterek május 27-én találkoztak Brüsszelben. Az 
ülésen három fő témát – a WTO reformja, az EU-USA kereskedelmi 
kapcsolatok és az EU-Vietnam megállapodások – vitattak meg. A 
munkaebéd során a Mercosur-országokkal, Ausztráliával, Új-

Zélanddal, Chilével és Indonéziával folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokról 
folytattak megbeszélést.  
 
A WTO reformja és a kapcsolódó tárgyalások 
A Tanács megvitatta, hogyan áll a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformja és a 
szervezetben folyamatban lévő tárgyalások. A Bizottság tájékoztatta a minisztereket 
azokról a legutóbbi kezdeményezéseiről, amelyek célja, hogy előmozdítsák a WTO 
összes fő feladatának – szabályalkotás, nyomon követés és vitarendezés – a 
korszerűsítésére irányuló átfogó uniós megközelítést. 
 
A Fellebbezési Testület válságát illetően a Tanács egyetértett abban, hogy az EU-
nak együttműködést kell kezdeményeznie a WTO más tagjaival egy olyan ideiglenes 
megoldás kialakítása érdekében, amely megőrzi a WTO vitarendezési rendszerének 
kötelező jellegét és a kétszintű határozathozatalt. 
 
A Tanács hivatalosan is jóváhagyta azokat a tárgyalási irányelveket, amelyek az 
Európai Unió álláspontjának keretét adják és irányt mutatnak a Bizottság számára az 
elektronikus kereskedelemről a WTO-ban folyó többoldalú tárgyalásokon való 
részvételhez. Ahhoz, hogy a Bizottság az EU nevében tárgyalásokat kezdhessen 
WTO-partnereivel, a dohai fejlesztési menetrendre vonatkozó jelenlegi megbízatását 
ki kellett egészíteni az e-kereskedelem kereskedelmi vonatkozásairól szóló uniós 
állásponttal. A tárgyalások célja a globális e-kereskedelmet ösztönző nemzetközi 
szabályok bevezetése, amelyek révén könnyebbé válik a vállalkozások, különösen a 
kkv-k működése, erősödik a fogyasztók online környezetbe vetett bizalma, valamint 
új lehetőségek nyílnak az inkluzív és fenntartható növekedés és fejlődés 
előmozdítására. 
A tárgyalási irányelvekről részletesen írtunk hírlevelünk előző számában. 
 
EU-USA kereskedelmi kapcsolatok 
A Bizottság tájékoztatta a Tanácsot az EU és az Egyesült Államok közötti 
kereskedelmi kapcsolatok legújabb fejleményeiről, ezek között az EU–USA 
főtisztviselői munkacsoport munkájáról, valamint a megfelelőségértékelésről és az 
ipari termékeket sújtó vámok megszüntetéséről folyamatban lévő tárgyalásokról. 
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Az USA a közelmúltban úgy döntött, hogy 180 nappal elhalasztja az importált autókat 
sújtó vámok bevezetését, a miniszterek elégedettségüket fejezték ki ezzel 
kapcsolatban. 
 
Még folynak a tárgyalások arról a megállapodásról, amely az európai autók USA-ba 
irányuló exportjának kérdését hivatott rendezni, így a halasztás ésszerű döntés volt. 
 
A Tanács 2019 áprilisában hagyta jóvá a Bizottság felhatalmazását arra, hogy 
tárgyalásokat kezdjen az USA-val az ipari termékekre vonatkozó vámok 
megszüntetéséről és a megfelelőségértékelésről, amelynek célja a nem vámjellegű 
akadályok leépítése azáltal, hogy egyszerűbbé teszi a vállalkozások számára annak 
bizonyítását, hogy termékeik mind az EU, mind az USA műszaki előírásainak 
megfelelnek. 
 
EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás és beruházásvédelmi 
megállapodás 
 
Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodás és beruházásvédelmi 
megállapodás elfogadására és aláírására a tervek szerint 2019 június végéig sor 
kerül. 2012 júniusában kezdődtek a tárgyalások és 2015 végén le is zárták őket, de 
az aláírás késett mert a Bizottság az Európai Bíróság döntésére várt. Miután ez 
megszületett a Bizottság két külön megállapodásra tett javaslatot, így jött létre a 
szabadkereskedelmi- és a beruházási megállapodás. Az export- és importvámok 
99%-a megszűnik a megállapodások alapján, mintegy kétharmaduk a hatályba 
lépéskor, a fennmaradók egy 10, illetve 7 éves átmeneti időszak után  
 
A vállalkozások a számukra készült útmutatóból tájékozódhatnak arról, mit 
tartalmaznak a megállapodások (alul megtalálható a link az útmutatóhoz). 
 

EU-Vietnam árukereskedelem 

 
Forrás: Eurostat 

 
A tanácsi következtetések és egyéb információk az alábbi linkeken találhatók: 
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https://www.consilium.europa.eu/media/39522/st09753-en19-v2.pdf 
https://www.consilium.europa.eu/media/39181/st06052-ad01-en19.pdf 
https://www.consilium.europa.eu/media/39179/st06053-ad01-en19.pdf 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154622.pdf 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0693&from=EN 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0691&from=EN 
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