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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že budúci priemyselný rast v Únii závisí od otvorenosti zahraničnému 
obchodu a investíciám riadeným spravodlivými pravidlami;

2. domnieva sa, že konkurencieschopnosť Únie voči krajinám ASEAN závisí od zlepšenia 
vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu v Únii a od vytvorenia inovatívnych 
produktov a služieb;

3. domnieva sa, že každá obchodná a investičná dohoda s ASEAN by mala byť v súlade 
s kolom rokovaní o rozvoji z Dauhy a mala by brať do úvahy štyri takzvané singapurské 
otázky (zahraničné investície, hospodárska súťaž, transparentnosť vo verejnom 
obstarávaní a uľahčenie obchodovania);

4. odporúča, aby sa vedecká a technická spolupráca a ochrana duševného vlastníctva stali 
základnými prvkami takýchto dohôd;

5. zdôrazňuje, že obchodné a investičné dohody s ASEAN by mali zabezpečiť:

(i) zlepšenie a zjednodušenie pravidiel o pôvode,
(ii) zosúladenie noriem vrátane bezpečnosti produktov, ochrany detí a dobrých 

životných podmienok zvierat,
(iii) regulačnú transparentnosť a zjednodušenie byrokratických postupov,
(iv) transparentnosť vnútroštátnych mechanizmov podpory a odstránenie existujúcich 

netarifných prekážok obchodu,
(v) odstránenie diskriminačných daní;

6. zastáva názor, že obchodné, investičné, a vedeckovýskumné dohody by sa mali zamerať 
na osobitné sektorové otázky, ako sú:

(i) environmentálne účinky extrakcie palmového oleja a odlesňovania,
(ii) nízkoenergetické žiarovky,
(iii) slobodný pohyb výskumných pracovníkov, podnikateľov a turistov,
(iv) výmena vedeckovýskumných poznatkov;

7. pripomína, že je potrebné chrániť priemysel Únie pred dumpingom vývozcov z krajín 
ASEAN a predchádzať takému dumpingu včasným zásahom zo strany obchodných 
vyjednávačov Únie.
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