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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Unió további ipari növekedése a tisztességes szabályokkal 
rendelkező külkereskedelemre és külföldi befektetésekre való nyitottságtól függ; 

2. úgy véli, hogy az Uniónak az ASEAN-országokkal szembeni versenyképessége az 
Unióban végzett jobb minőségű oktatástól, képzéstől és kutatástól, valamint az innovatív 
termékek és szolgáltatások létrehozástól függ; 

3. úgy ítéli meg, hogy az ASEAN-országokkal kötendő bármilyen kereskedelmi és 
befektetési megállapodásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a dohai fejlesztési forduló 
tárgyalásaival, és figyelembe kell vennie a négy, úgynevezett szingapúri témakört 
(befektetések, verseny, közbeszerzés és kereskedelmi könnyítések);

4. javasolja, hogy a műszaki és tudományos együttműködést, valamint a szellemi tulajdon 
védelmét az ilyen megállapodások nélkülözhetetlen elemévé kell tenni;

5. hangsúlyozza, hogy az ASEAN-országokkal kötendő befektetési megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell az alábbiakat: 

i) a származási szabályok fejlesztése és egyszerűsítése,
ii) a szabványok harmonizációja, beleértve a termékbiztonsági, gyermekvédelmi és 

állatjóléti szabványokat,
iii) szabályozási átláthatóság és egyszerűsített bürokratikus eljárások,
iv) a nemzeti támogatási mechanizmusok átláthatósága és a nem tarifális akadályok 

felszámolása,
v) a megkülönböztető adók megszüntetése;

6. úgy véli, hogy a kereskedelmi, befektetési és a kutatási és fejlesztési megállapodásoknak 
ki kell térniük ágazatspecifikus kérdésekre, például az alábbiakra:

i) a pálmaolaj-kinyerés és az erdőirtás környezeti hatásai,
ii) energiatakarékos villanyégők,
iii) a kutatók, üzletemberek és turisták szabad mozgása,
iv) a tudományos kutatási eredmények cseréje;

7. emlékeztet arra, hogy az Unió iparát meg kell védeni az ASEAN-országok exportőreinek 
dömpingjétől, és az Unió kereskedelmi tárgyaló felei részéről történő korai beavatkozás 
révén előre meg kell akadályozni az ilyen dömpinget.
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