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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je prihodnost industrijske rasti v Uniji odvisna od odprtosti do zunanje 
trgovine in naložb, ki jih urejajo pravična pravila; 

2. verjame, da je konkurenčnost Unije v primerjavi z državami ASEAN odvisna od boljše 
izobrazbe, usposabljanja in raziskav v Uniji ter ustvarjanja inovativnih izdelkov in 
storitev; 

3. meni, da mora biti vsak sporazum o naložbah z državami ASEAN v skladu s pogajanji o 
razvoju v Dohi in mora upoštevati štiri tako imenovana singapurska vprašanja (naložbe, 
konkurenco, javna naročila in olajševanje trgovine);

4. priporoča, da znanstveno in tehnično sodelovanje ter varstvo pravic intelektualne lastnine 
postanejo pomemben del tovrstnih sporazumov;

5. poudarja, da mora sporazum o trgovini in naložbah z državami ASEAN zagotoviti:

(i) izboljšanje in poenostavitev pravil o izvoru,
(ii) usklajevanje standardov, skupaj z varnostjo izdelkov, varstvom otrok in standardi 

za dobro počutje živali,
(iii) ureditveno preglednost in poenostavljene upravne postopke;
(iv) preglednost nacionalnih podpornih mehanizmov in odpravljanje netarifnih ovir,
(v) odpravljanje diskriminatornih davkov;

6. meni, da morajo sporazumi o trgovini, naložbah in raziskavah obravnavati vprašanja 
posameznih sektorjev, kot so:

(i) okoljski vplivi pridobivanja palmovega olja in krčenje gozdov,
(ii) varčne žarnice,
(iii) prosti pretok raziskovalcev, poslovnežev in turistov,
(iv) izmenjava znanstvenih izsledkov raziskav;

7. opozarja, da je treba industrijo v Uniji obvarovati pred dampingom, ki ga izvajajo 
izvozniki iz držav ASEAN, in da se tovrsten damping prepreči s pravočasnim ukrepanjem 
trgovinskih pogajalcev iz Unije.


	707624sl.doc

