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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jenfasizza li t-tkabbir industrijali futur fl-Unjoni jiddependi fuq il-ftuħ għall-kummerċ u 
l-investiment barrani, ikkontrollat minn regoli ġusti; 

2. Jemmen li l-kompetittività ta’ l-Unjoni mal-pajjiżi ASEAN jiddependi fuq titjib fl-
edukazzjoni u fir-riċerka fl-Unjoni u fil-ħolqien ta’ prodotti u servizzi innovattivi; 

3. Iqis li kwalunkwe ftehima kummerċjali u ta’ investiment ma’ l-ASEAN għandha tkun 
konsistenti man-negozjati tar-Rawnd ta’ Doha għall-Iżvilupp u għandha tikkunsidra l-
hekk imsejħa erba’ punti ta’ Singapore (investiment, kompetizzjoni, akkwist pubbliku u l-
iffaċilitar kummerċjali);

4. Jirrakkomanda li l-koperazzjoni xjentifika u teknika u l-protezzjoni tal-proprjetà 
intelletwali jsiru elementi essenzjali ta’ ftehimiet bħal dawn;

5. Jenfasizza li ftehima kummerċjali u ta’ investiment ma' l-ASEAN għandha tiżgura:

(i) it-titjib u s-simplifikazzjoni tar-regoli ta’ l-oriġini,
(ii) l-armonizzazzjoni ta’ standards, inklużi s-sikurezza tal-prodott, il-protezzjoni tat-

tfal u l-istandards tal-benesseri ta’ l-annimali,
(iii) it-trasparenza regolatorja u l-proċeduri burokratiċi simplifikati,
(iv) it-trasparenza ta' mekkaniżmi nazzjonali ta' appoġġ u t-tneħħija ta' ostakli mhux 

tariffarji eżistenti,
(v) l-eliminazzjoni ta’ taxxi diskriminatorji;

6. Jemmen li l-kummerċ, l-investiment u l-ftehimiet xjentifiċi u ta’ riċerka għandhom 
jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċ għas-settur, bħal:

(i) l-impatti ambjentali ta’ l-estrazzjoni taż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni,
(ii) bożoż li ma jaħlux dawl,
(iii) il-moviment ħieles tar-riċerkaturi, tan-negozjanti u tat-turisti,
(iv) l-iskambju ta' riżultati ta' riċerka xjentifika;

7. Ifakkar fil-bżonn li l-industrija fl-Unjoni Ewropea tkun protetta mid-‘dumping’ li jsir 
minn esportaturi ASEAN u biex dan id-‘dumping’ ikun evitat mill-Unjoni permezz ta’ 
intervenzjoni bikrija min-naħa tan-negozjaturi kummerċjali.
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