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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru comerţ 
internaţional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie 
ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că viitoarea creştere industrială în Uniune depinde de deschiderea faţă de 
comerţul internaţional şi investiţiile străine, guvernate de reguli corecte; 

2. consideră concurenţa dintre Uniune şi ţările ASEAN ca fiind dependentă de
îmbunătăţirea educaţiei, a formării profesionale şi a cercetării în Uniune, precum şi de 
realizarea unor produse şi servicii inovatoare;

3. consideră că orice acord comercial sau de investiţii cu ASEAN ar trebui să fie în 
conformitate cu negocierile de dezvoltare din cadrul Rundei Doha şi trebuie să ia în 
considerare cele patru aşa-numite probleme de la Singapore (investiţiile, concurenţa, 
achiziţiile publice şi ajutorul pentru comerţ);

4. recomandă considerarea cooperării tehnice şi ştiinţifice şi a protecţiei intelectuale drept
elemente esenţiale ale unor astfel de acorduri;

5. subliniază că un acord comercial sau de investiţii cu ASEAN ar trebui să asigure:

(i) îmbunătăţirea şi simplificarea regulilor de origine,
(ii) armonizarea standardelor, inclusiv siguranţa produselor, protecţia copilului şi 

standardele de protecţie a animalelor,
(iii) transparenţă legislativă şi proceduri birocratice simplificate,
(iv) transparenţa mecanismelor de sprijin naţional şi desfiinţarea barierelor netarifare,
(v) eliminarea taxelor discriminatorii;

6. consideră că acordurile comerciale, de investiţii şi în materie de ştiinţă şi cercetare ar 
trebui să abordeze probleme specifice, precum:

(i) impactul extracţiei de ulei de palmier şi al despăduririlor asupra mediului,
(ii) becurile cu consum redus de energie,
(iii) libera circulaţie a cercetătorilor, a oamenilor de afaceri şi a turiştilor,
(iv) schimbul descoperirilor cercetărilor ştiinţifice;

7. reaminteşte necesitatea de a proteja industria din Uniune împotriva dumping-ului din 
partea exportatorilor ASEAN şi de a preîntâmpina un asemenea dumping prin intervenţii
timpurii din partea negociatorilor comerciali ai Uniunii.
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