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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че бъдещият растеж в областта на промишлеността в Съюза зависи от 
отвореността към външната търговия и инвестициите, основаващи се на 
справедливи правила;

2. счита, че конкурентоспособността на Съюза спрямо АСЕАН зависи от подобряване 
качеството на образованието, обучението и научноизследователската дейност в 
Съюза и създаването на новаторски продукти и услуги;

3. счита, че всяко търговско и инвестиционно споразумение с АСЕАН следва да бъде 
в съответствие с кръга от преговори за развитие от Доха и да се съобразява с 
четирите така наречени "сингапурски въпроса" (инвестиции, конкуренция, 
обществени поръчки и улесняване на търговията);

4. препоръчва сътрудничеството в областта на науката и технологиите и защитата на 
правата на интелектуална собственост да фигурират като съществени елементи в 
подобни споразумения;

5. подчертава, че търговските и инвестиционни споразумения с АСЕАН следва да 
гарантират:

(i) подобряване и опростяване на правилата за произход,
(ii) хармонизиране на стандартите, включително стандарти на безопасност на 

продуктите, защита на децата и хуманно отношение към животните,
(iii) регулаторна прозрачност и опростяване на бюрократичните процедури,
(iv) прозрачност на националните механизми за подпомагане и премахване на 

нетарифните бариери,
(v) премахване на дискриминационните такси;

6. счита, че търговски, инвестиционни, научни и изследователски споразумения би 
следвало да засягат проблеми, специфични за даден отрасъл, като например:

(i) въздействие върху околната среда, оказвано от извличането на палмово масло 
и обезлесяването,

(ii) електрически крушки с ниска консумация на електрическа енергия,
(iii) свободно движение на изследователи, представители на деловите среди и 

туристи,
(iv) обмен на научноизследователски постижения;

7. припомня необходимостта от защита на промишлеността в Съюза срещу дъмпинг 
от страна на АСЕАН и от предотвратяване на такъв дъмпинг посредством ранната 
намеса от страна на преговарящите по търговските въпроси за Съюза.
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