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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos siūlymus: 

1. pabrėžia, kad Europos Sąjungos pramonės augimas ateityje priklauso nuo atvirumo 
užsienio prekybos srityje ir investavimo pagal sąžiningas taisykles;

2. tiki, kad Europos Sąjungos konkurencingumas su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos 
(ASEAN) šalimis priklauso nuo geresnio švietimo, mokymų ir mokslinių tyrimų 
Sąjungoje, taip pat pažangių produktų ir paslaugų kūrimo; 

3. mano, kad visi prekybos ir investavimo susitarimai su ASEAN šalimis turi atitikti Dohos 
vystymosi derybų raundo nuostatas, juose turi būti atsižvelgiama į vadinamuosius keturis 
Singapūro klausimus (užsienio investicijos, konkurencija, viešųjų pirkimų skaidrumas ir 
prekybos lengvatos);

4. rekomenduoja, kad šiuose susitarimuose svarbiausi klausimai būtų mokslinis ir techninis 
bendradarbiavimas bei intelektinės nuosavybės apsauga; 

5. pažymi, kad prekybos ir investavimo susitarimas su ASEAN šalimis turėtų užtikrinti:

(i) kilmės taisyklių tobulinimą ir paprastinimą,
(ii) standartų harmonizavimą, įskaitant produktų saugumo, vaikų apsaugos ir gyvūnų 

gerovės standartus,
(iii) reguliavimo skaidrumą ir paprastesnes biurokratines procedūras,
(iv) valstybinių paramos mechanizmų skaidrumą ir netarifinių kliūčių panaikinimą, 
(v) diskriminacinių mokesčių atšaukimą;

6. tiki, kad prekybos, investavimo ir mokslinių tyrimų susitarimais turėtų būti siekiama 
išspręsti tokius atskiriems sektoriams būdingus klausimus:

(i) palmių aliejaus gamybos ir miškų iškirtimo poveikis aplinkai,
(ii) energiją taupančios elektros lemputės,
(iii) laisvas mokslininkų, verslininkų ir turistų judėjimas,
(iv) keitimasis mokslinių tyrimų atradimais;

7. primena, kad Europos Sąjungos pramonę reikia saugoti nuo ASEAN šalių eksportuotojų 
dempingo ir užkirsti kelią tokiam dempingui, laiku įsitraukiant ES prekybos 
derybininkams.
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