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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o crescimento industrial na União Europeia no futuro depende da abertura ao 
comércio e ao investimento externos, com base em normas equitativas;

2. Considera que a competitividade da União em relação aos países membros da ASEAN 
está dependente da melhoria da educação, da formação e da investigação na União, bem 
como da criação de produtos e serviços inovadores;

3. Considera que qualquer acordo de comércio e investimento com a ASEAN deve ser 
coerente com a Ronda de negociações de Doha para o Desenvolvimento e deve ter em 
conta as denominadas quatro "questões de Singapura" (investimento, concorrência, 
contratos públicos e facilitação do comércio);

4. Recomenda que a cooperação científica e técnica e a protecção da propriedade intelectual 
constituam elementos essenciais desses acordos;

5. Sublinha que o acordo de comércio e investimento com a ASEAN deve assegurar:

(i) a melhoria e a simplificação das regras de origem,

(ii) a harmonização das normas, incluindo as relativas à segurança dos produtos, à 
protecção das crianças e ao bem-estar dos animais,

(iii) a transparência da regulamentação e a simplificação dos processos burocráticos,

(iv) a transparência dos mecanismos nacionais de apoio e o desmantelamento de 
barreiras não pautais,

(v) a eliminação de impostos discriminatórios;

6. Considera que os acordos de comércio e investimento e em matéria de investigação e 
ciência devem abordar questões específicas de cada sector, como:

(i) o impacto ambiental da extracção de óleo de palma e da desflorestação,

(ii) as lâmpadas de baixo consumo energético,

(iii) a livre circulação de investigadores, empresários e turistas,

(iv) o intercâmbio de resultados da investigação científica;

7. Recorda a necessidade de proteger a indústria da União do dumping dos exportadores da 
ASEAN e de impedir esta prática mediante uma intervenção rápida por parte dos 
negociadores comerciais da União.
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