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Vooraf 
Het voorontwerp van ordonnantie strekt tot instemming met de partnerschaps- en samenwerkings-

overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, 

gedaan te Brussel op 19 oktober 2018. 

Deze handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore wordt sinds 21 november 

2019 voorlopig toegepast.  

De belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn de volgende : 

• Een versterking van de samenwerking binnen de regionale en interregionale organisaties voor 

bilaterale regionale samenwerking ; 

• Een samenwerking in de strijd tegen terrorisme, ernstige misdrijven waarmee de internationale 

gemeenschap wordt geconfronteerd, de verspreiding van massavernietigings-wapens en de strijd 

tegen de illegale handel in lichte wapens en handvuurwapens ; 

• Een verbintenis van de partijen om deel te nemen aan een bilaterale dialoog op het vlak van handel 

en investeringen met het oog op de versterking van hun bilaterale handelsrelaties en de rol van het 

multilaterale handelsverkeer ; 

• Een bijzondere aandacht aan de vrijwaring van de Rechtsstaat en aan de versterking van de 

instellingen, alsook een informatie-uitwisseling over de wetgevingen van elk van de partijken ; 

• Een versterkte samenwerking in andere sectoren, zoals mensenrechten, financiële dienstverlening, 

de dialoog over het economisch beleid, het fiscaal bestuur, de informatie-maatschappij, onderwijs 

en cultuur, energie, leefmilieu en gezondheid ; 

• Een erkenning van de rol en de bijdrage van het maatschappelijk middenveld in de dialoog en de 

samenwerking, alsook het stimuleren tot dialoog en interacties met het maatschappelijk middenveld. 

Advies 
De representatieve werknemersorganisaties benadrukken dat deze samenwerkingsovereenkomsten voor 

beide partners een kans op verbetering op verschillende gebieden moeten zijn. In dit verband dringen de 

representatieve werknemersorganisaties aan op het belang van artikelen 35 en 38 van het onderhavige 

Verdrag, die betrekking hebben op respectievelijk de toepassing van de IAO-beginselen en de geratificeerde 

overeenkomsten (in het bijzonder het recht van vereniging en collectieve onderhandelingen) en de 

bevordering van de dialoog met het maatschappelijk middenveld. De representatieve 

werknemersorganisaties benadrukken het belang van deze beginselen in het kader van een regime 

waarvan de democratie er nog sterk op moet vooruitgaan. 

De representatieve werkgeversorganisaties, de representatieve middenstandsorganisaties en de 

representatieve organisaties van werkgevers van de social-profitsector spreken hun vertrouwen uit in de 

Europese Unie en haar vermogen om te onderhandelen over evenwichtige partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomsten voor alle betrokken partijen, rekening houdend met alle omstandigheden 

en parameters voor het sluiten van dergelijke overeenkomsten. 

Tevens herhalen de representatieve werkgeversorganisaties, de representatieve middenstands-

organisaties en de representatieve organisaties van werkgevers van de social-profitsector dat de 

sociaaleconomische welvaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk afhankelijk is van zijn 

interregionale en internationale uitwisselingen en zijn vermogen om dergelijke overeenkomsten in stand 

te houden en te ontwikkelen.   
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