
PA\707624SV.doc PE402.534v01-00
Extern översättning

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2007/2265(INI)

11.2.2008

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för internationell handel

över handel och ekonomiska förbindelser med Sydostasiatiska nationers 
förbund (Asean)
(2007/2265(INI))

Föredragande: John Purvis



PE402.534v01-00 2/3 PA\707624SV.doc
Extern översättning

SV

PA_NonLeg



PA\707624SV.doc 3/3 PE402.534v01-00
Extern översättning

SV

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet betonar att den framtida industriella tillväxten i EU är beroende av 
öppenhet gentemot utrikeshandel och utländska investeringar på grundval av rättvisa 
regler.

2. Europaparlamentet anser att EU:s konkurrenskraft i förhållande till Aseanländerna är 
beroende av förbättrad utbildning och forskning i EU samt av innovativa produkter och 
tjänster. 

3. Europaparlamentet finner att alla handels- och investeringsavtal med Asean bör vara 
förenliga med Doha-utvecklingsrundan och bör ta hänsyn till de fyra s.k. 
Singaporefrågorna (investeringar, konkurrens, offentlig upphandling och underlättande av 
handel).

4. Europaparlamentet rekommenderar att vetenskapligt och tekniskt samarbete och det 
immaterialrättsliga skyddet betraktas som viktiga delar i sådana avtal.

5. Europaparlamentet betonar att ett handels- och investeringsavtal med Asean bör säkra:

i) förbättrandet och förenklandet av ursprungsbestämmelserna,
ii) harmoniseringen av standarder, inbegripet produktsäkerhet, skydd av barn och 

standarder för djurs välbefinnande,
iii) genomsynliga bestämmelser och förenklade byråkratiska förfaranden,
iv) genomsynligheten i nationella stödmekanismer och borttagandet av icke-tariffära 

handelshinder,
v) avskaffandet av diskriminerande skatter.

6. Europaparlamentet anser att avtal som berör handel och investeringar samt vetenskap och 
forskning bör behandla sektorsspecifika frågor som t.ex.:

i) miljöeffekterna i samband med utvinning av palmolja och skogsavverkning,
ii) lågenergilampor,
iii) fri rörlighet för forskare, personer inom näringslivet och turister,
iv) utbyte av vetenskapliga rön.

7. Europaparlamentet erinrar om behovet att skydda EU:s industri mot dumpning av 
exportörer från Aseanländerna och att förebygga sådan dumpning genom tidiga åtgärder 
från EU:s förhandlare på handelsområdet.
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