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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη στην Ένωση εξαρτάται από τον 
ανοικτό χαρακτήρα προς το εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις, που διέπονται από 
δίκαιους κανόνες·

2. πιστεύει ότι η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης με τις χώρες της ASEAN εξαρτάται από 
τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας στην Ένωση και τη 
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών·

3. θεωρεί ότι κάθε εμπορική και επενδυτική συμφωνία με την ASEAN πρέπει να συνάδει 
με τον αναπτυξιακό γύρο διαπραγματεύσεων της Ντόχα και πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τα τέσσερα λεγόμενα ζητήματα της Σιγκαπούρης (επενδύσεις, ανταγωνισμός, δημόσιες 
συμβάσεις και διευκόλυνση του εμπορίου)·

4. συνιστά η επιστημονική και τεχνική συνεργασία και η προστασία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας να καταστούν ουσιαστικά στοιχεία των εν λόγω συμφωνιών·

5. τονίζει ότι η εμπορική και επενδυτική συμφωνία με την ASEAN πρέπει να διασφαλίζει:

(i) τη βελτίωση και την απλοποίηση των κανόνων προέλευσης,
(ii) την εναρμόνιση των προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφάλειας 

των προϊόντων, προστασίας των ανηλίκων και καλής μεταχείρισης των ζώων,
(iii) ρυθμιστική διαφάνεια και απλοποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες,
(iv) τη διαφάνεια των εθνικών μηχανισμών στήριξης και την κατάργηση των μη 

δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο,
(v) την εξάλειψη των φορολογικών διακρίσεων·

6. πιστεύει ότι οι εμπορικές, επενδυτικές και επιστημονικές και ερευνητικές συμφωνίες 
πρέπει να εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα ανά τομέα, όπως:

(i) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής φοινικέλαιου και της αποψίλωσης 
των δασών,

(ii) τους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας,
(iii) την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών, των επιχειρηματιών και των τουριστών,
(iv) την ανταλλαγή ευρημάτων της επιστημονικής έρευνας·

7. υπενθυμίζει την ανάγκη για προστασία της βιομηχανίας στην Ένωση έναντι του 
ντάμπινγκ από εξαγωγείς της ASEAN και για πρόληψη του εν λόγω ντάμπινγκ με έγκαιρη 
παρέμβαση εκ μέρους των εμπορικών διαπραγματευτών από την Ένωση.
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