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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że przyszły wzrost przemysłowy Unii jest uzależniony od otwarcia na handel 
zagraniczny i inwestycje zagraniczne, podlegające uczciwym zasadom; 

2. uważa, że konkurencyjność Unii wobec krajów ASEAN zależy od poprawy kształcenia, 
szkoleń i badań w Unii, a także od tworzenia innowacyjnych produktów i usług; 

3. jest zdania, że każde porozumienie o handlu i inwestycjach z ASEAN powinno być 
spójne z negocjacjami w ramach rundy rozwojowej z Ad-Dauhy oraz uwzględniać cztery 
tzw. kwestie singapurskie (inwestycje, konkurencję, zamówienia publiczne i ułatwienia 
w handlu);

4. zaleca, aby współpraca naukowa i techniczna oraz ochrona własności intelektualnej 
stanowiły istotne elementy takich porozumień;

5. podkreśla, że porozumienie o handlu i inwestycjach z ASEAN powinno zapewniać:

(i) poprawę i uproszczenie zasad pochodzenia;
(ii) harmonizację norm, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, ochrony dzieci 

i dobrostanu zwierząt,
(iii) przejrzystość przepisów i uproszczone procedury biurokratyczne,
(iv) przejrzystość państwowych mechanizmów wsparcia i usunięcie barier pozacelnych,
(v) eliminację dyskryminacyjnych podatków;

6. uważa, że porozumienia o handlu, inwestycjach oraz naukowe i w dziedzinie badań 
powinny poruszać zagadnienia dotyczące poszczególnych sektorów, takie jak:

(i) wpływ ekstrakcji oleju palmowego i wylesiania na środowisko,
(ii) żarówki energooszczędne,
(iii) swobodny przepływ badaczy, przedsiębiorców i turystów,
(iv) wymiana rezultatów badań naukowych;

7. przypomina o potrzebie ochrony przemysłu w Unii przed dumpingiem ze strony 
eksporterów z ASEAN i uprzedzania takiego dumpingu poprzez wczesną interwencję 
negocjatorów handlowych ze strony Unii.
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