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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at den fremtidige industrielle vækst i EU er betinget af åbenhed over for 
udenrigshandel og investeringer styret af fair regler;

2. mener, at EU's konkurrencedygtighed i forhold til ASEAN-landene afhænger af bedre 
uddannelse og forskning i EU og af frembringelsen af innovative produkter og 
tjenesteydelser;

3. finder, at en handels- og investeringsaftale med ASEAN bør være i overensstemmelse 
med forhandlingerne under Doha-udviklingsrunden og tage hensyn til de fire såkaldte 
Singapore-emner (investering, konkurrence, offentlige indkøb og lettelse af handelen);

4. anbefaler, at videnskabeligt og teknisk samarbejde og beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør indgå som væsentlige elementer i sådanne aftaler;

5. understreger, at en handels- og investeringsaftale med ASEAN bør sikre:

(i) at oprindelsesreglerne forbedres og forenkles
(ii) at normerne harmoniseres, herunder normer for produktsikkerhed, børnebeskyttelse 

og dyrevelfærd
(iii) gennemskuelighed på regelområdet og forenklede bureaukratiske procedurer
(iv) gennemsigtighed, hvad angår nationale støtteordninger, og afvikling af 

ikketoldmæssige barrierer
(v) at diskriminerende afgifter fjernes;

6. mener, at aftaler om handel, investeringer og videnskabelig forskning bør omhandle 
emner såsom:

(i) miljøvirkningerne af udvinding af palmeolie og afskovning
(ii) lavenergipærer
(iii) fri bevægelighed for forskere, erhvervsfolk og turister
(iv) udveksling af videnskabelige forskningsresultater;

7. understreger behovet for at beskytte erhvervslivet i EU mod ASEAN-eksportørers 
dumping og at komme dumping i forkøbet gennem hurtig indgriben fra EU's 
handelsforhandleres side.
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