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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že budoucí růst průmyslu v rámci Unie závisí na otevřenosti zahraničnímu 
obchodu a investicím, jež se řídí náležitými pravidly; 

2. věří, že konkurenceschopnost Unie vůči zemím ASEAN závisí na zlepšení vzdělávání, 
odborné přípravy a výzkumu v rámci Unie a na vytváření inovačních produktů a služeb;  

3. je toho názoru, že každá obchodní i investiční dohoda se zeměmi ASEAN by měla být 
v souladu s jednáními o rozvoji v Dohá a měla by zohledňovat čtyři tzv. singapurské 
otázky (investice, hospodářská soutěž, transparentnost veřejných zakázek a usnadňování 
obchodu);

4. doporučuje, aby vědecká a technická spolupráce a ochrana duševního vlastnictví byly 
základními prvky takových dohod;

5. zdůrazňuje, že obchodní a investiční dohoda se zeměmi ASEAN by měla zajistit: 

(i) zlepšení a zjednodušení pravidel původu,
(ii) harmonizaci norem zahrnující bezpečnost výrobků, ochranu dítěte a normy pro 

dobré životní podmínky zvířat,
(iii) transparentnost předpisů a zjednodušené administrativní postupy,
(iv) transparentnost státních mechanismů podpory a odstranění netarifních překážek,
(v) odstranění diskriminačních daní;

6. je toho názoru, že obchodní, investiční a výzkumné dohody by se měly týkat problémů 
typických pro jednotlivá odvětví, jako např.:

(i) vliv získávání palmového oleje a odlesňování na životní prostředí,
(ii) nízkoenergetické žárovky,
(iii) volný pohyb osob činných ve výzkumu, obchodníků a turistů,
(iv) výměna výsledků vědeckého výzkumu;

7. znovu zdůrazňuje potřebu chránit unijní průmysl proti dumpingu vývozců zemí ASEAN 
a předejít tomuto dumpingu včasným zásahem ze strany obchodních vyjednavačů Unie.
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