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El passat 1 de juliol del 2011 va entrar en vigor l’acord de lliure comerç
entre la Unió Europea i Corea del Sud, el tractat comercial més
important signat per la Unió Europea amb un país extracomunitari fins
al dia d’avui.

L’Acord preveu l’eliminació per fases del 98% dels aranzels sobre els
béns europeus exportats a Corea del Sud en els pròxims set anys,
així como la liberalització d’importants activitats del sector serveis.

A la conferència s’analitzarà el contingut de l’Acord, així com la seva
repercussió econòmica i avantatges per als exportadors i inversors
espanyols a Corea del Sud.

Programa

9.00 h Presentació a càrrec de:
Amadeu Jensana, director de Programes Econòmics i Cooperació
de Casa Àsia
Josep M. Cervera, director de l’Àrea Internacional de la Càmbra de
Comerç de Barcelona

9.05 h Ponència a càrrec de:
Ignacio García Bercero, cap negociador de l’Acord per part de la
Comissió Europea. Director de Desenvolupament Sostenible i Relacions
Econòmiques Bilaterals de la Comissió Europea.

10.00 h Ponència a càrrec de:
María Sobrino, responsable de les Negociacions entre la Unió Europea
i Corea del Sud, en el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç d’Espanya

10.30 h Torn de preguntes

Casa Àsia, amb la col·laboració de l’Institut Espanyol de Comerç
Exterior (ICEX) i la Cambra de Comerç de Barcelona, es complauen
a convidar-vos a la conferència

Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:

Dijous, 29 de setembre del 2011, de 9.00 h a 10.30 h
Casa Àsia · Auditori Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Entrada lliure amb confirmació d’assistència prèvia:
cmontiel@casaasia.es · 93 368 49 08

Organitzat per:
Organizado por:

Acord de lliure comerç entre la Unió Europea
i Corea del Sud

El pasado 1 de julio de 2011 entró en vigor el acuerdo de libre comercio
entre la Unión Europea y Corea del Sur, el mayor tratado comercial
firmado por la Unión Europea con un país extracomunitario hasta el
día de hoy.

El Acuerdo prevé la eliminación por fases del 98% de los aranceles sobre
los bienes europeos exportados a Corea del Sur en los próximos siete
años, así como la liberalización de importantes actividades del sector
servicios.

En la conferencia se analizará el contenido del Acuerdo, así como su
repercusión económica y ventajas para los exportadores e inversores
españoles en Corea del Sur.

Programa

9.00 h Presentación a cargo de:
Amadeo Jensana, director de Programas Económicos y Cooperación
de Casa Asia
Josep Mª Cervera, director del Área Internacional de la Cámara de
Comercio de Barcelona

9.05 h Ponencia a cargo de:
Ignacio García Bercero, jefe negociador del Acuerdo  por parte de
la Comisión Europea. Director de Desarrollo Sostenible y Relaciones
Económicas Bilaterales de la Comisión Europea.

10.00 h Ponencia a cargo de:
María Sobrino, responsable de las Negociaciones entre la Unión Europea
y Corea del Sur, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España

10.30 h Turno de preguntas

Casa Asia, con la colaboración del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) y la Cámara de Comercio de Barcelona, se complacen
en invitarle a la conferencia

Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea
y Corea del Sur

Jueves, 29 de septiembre de 2011, de 9.00 h a 10.30 h
Casa Asia · Auditorio Tagore
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Entrada libre con confirmación de asistencia previa:
cmontiel@casaasia.es · 93 368 49 08

Amb la col·laboració de:
Con la colaboración de:

Alt Patronat / Alto Patronato:


