
 

EP patvirtino svarbius susitarimus su Singapūru
 
EP trečiadienį patvirtino ES ir Singapūro laisvosios prekybos bei investicijų apsaugos
susitarimus, kurie turėtų paspartinti bendradarbiavimą ir su kitomis Pietryčių Azijos
valstybėmis.
 
Laisvosios prekybos susitarimas leis vėliausiai per penkerius metus panaikinti beveik visus
muitus abiejų šalių prekėms. Juo taip pat liberalizuojama tarpusavio paslaugų rinka (pavyzdžiui,
mažmeninė  bankininkystė),  o  ES  įmonėms,  dirbančioms  geležinkelio,  pašto  ir  kituose
sektoriuose, atsivers Singapūro viešieji  pirkimai. Kartu bus apsaugoti unikalūs europietiški
produktai su geografinėmis nuorodomis.
 
Susitarimas panaikina ir daugelį netarifinių prekybos kliūčių. Pavyzdžiui, Singapūras pripažins
ES saugumo sertifikatus automobiliams ir kai kurioms elektronikos prekėms, drabužių ir tekstilės
ženklinimą. Abi pusės pripažins architektų, inžinierių ir teisininkų kvalifikaciją.
 
Tai yra pirmasis dvišalis laisvosios prekybos susitarimas tarp ES ir Pietryčių Azijos valstybių
asociacijos  (ASEAN)  narės.  Tikimasi,  kad jis  taps  kertiniu  akmeniu  plėtojant  prekybinius
santykius su kitomis šio regiono šalimis. Kartu priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai pažymi,
kad tai ypač svarbu dabar, kai ES nebegali pasikliauti JAV kaip patikima prekybos partnere.
 
EP trečiadienį patvirtino ir susitarimą su Singapūru dėl investicijų apsaugos, pagal kurį valstybių
ir investuotojų ginčams nagrinėti bus sukurta teismų sistema su nepriklausomais teisėjais, taip
pat partnerystės susitarimą dėl bendradarbiavimo su Singapūru kitose srityse.
 
EP  pranešėjas  Davidas  Martinas  (Socialistai  ir  demokratai,  Jungtinė  Karalystė)  teigė:
„Parlamentas įrodė savo įsipareigojimus taisyklėmis paremtai laisvai prekybai, kurią palaiko ES.
Prekybos susitarimas ne tik pagerins ES prieigą prie Singapūro rinkos, bet ir prie viso sparčiai
augančio ASEAN regiono, tuo pat metu užtikrinant darbuotojų teises ir aplinkosaugą. Investicijų
apsaugos susitarimas yra pasikeitusios ES įrodymas ir jis pakeis atskirus dabar galiojančius
Singapūro ir ES valstybių susitarimus su žalingomis valstybių ir investuotojų ginčų sprendimo
schemomis“.
 
Singapūras yra didžiausias ES prekybos partneris Pietryčių Azijos regione: prekyba su šia
šalimi sudaro trečdalį visos ES prekybos su ASEAN valstybėmis, o abipusės investicijos – du
trečdalius visų ES ir ASEAN šalių tarpusavio investicijų. Daugiau nei 10 tūkst. Europos įmonių
turi regioninius biurus Singapūre.

Pranešimas spaudai
13-02-2019 - 13:04
Referencinis Nr. 20190207IPR25207

LT Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume DUCH GUILLOT
Spaudos tarnybos telefonas (32 2 ) 28 33000

1 I 3



Laisvosios  prekybos susitarimas įsigalios  jį  formaliai  patvirtinus ES Tarybai,  o  investicijų
apsaugos bei  partnerystės  ir  bendradarbiavimo susitarimus dar  turės  ratifikuoti  visos ES
valstybės.
 
EP patvirtino laisvosios prekybos susitarimą 425 nariams balsavus už,  186 – prieš,  41 –
susilaikius.  Už investicijų  apsaugos susitarimą balsavo 436 EP nariai,  prieš  buvo 203,  o
susilaikė 30. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas patvirtintas 537 nariams balsavus
už, 85 – prieš ir 50 – susilaikius. Kartu priimtą rezoliuciją palaikė 431 EP narys, 189 balsavo
prieš, o 52 susilaikė.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1549997652834
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/1403/DAVID_MARTIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28399/ANTONIO_LOPEZ-ISTURIZ+WHITE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0093(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0095(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0403(NLE)&l=en
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/agreement-explained/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628256/EPRS_BRI(2018)628256_EN.pdf
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