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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подкрепя текущите преговори за споразумение за партньорство и сътрудничество 
(СПС) и споразумение за свободна търговия (ССТ), и призовава споразуменията да 
бъдат амбициозни, всеобхватни и взаимноизгодни;

2. насърчава правителството на Малайзия да продължи реформите си в посока 
изграждане на съвременна икономика, придвижване нагоре по веригата на 
създаване на стойност и превръщане в държава с висок доход до 2020 г.;

3. подчертава, че процесите по сключването на СПС и ССТ могат да допринесат за 
дневния ред за политиките във вътрешен план на Малайзия и за окончателното 
изграждане на Икономическата общност на АСЕАН до 2015/2018 г.;

4. насърчава укрепване на сътрудничеството в областта на санитарните и 
фитосанитарните мерки като важно средство за гарантиране на прозрачен и 
благоприятен за търговията режим; подчертава значението от включването на 
разпоредби относно сътрудничеството в областта на хуманното отношение към 
животните;

5. призовава за укрепване на митническото сътрудничество и административната 
взаимопомощ като ефективни средства за улесняване на търговията, намаляване на 
тежестта върху търговците и борба с фалшифицирането и измамите;

6. подчертава значението на насърчаването на по-добър взаимен достъп до пазарите на 
услуги, като се има предвид, че услугите играят важна роля в съвременните 
икономики и генерират растеж и търговски обмен;

7. подчертава значението на защитата и прилагането на правата върху интелектуална 
собственост за насърчаване на растежа и инвестициите и на икономика, основана на 
знанието; припомня, че нищо в настоящото споразумение не може да бъде 
тълкувано така, че да възпрепятства достъпа до лекарствени средства; подчертава 
значението на постигането на споразумение за защита на високо равнище на 
географски означения като средство за защита на традиционното познание и ноу-
хау и гарантиране на справедлива възвръщаемост за селскостопанските 
производители;

8. призовава Малайзия като държава, богата на ресурси, да не ограничава достъпа до 
суровини и да се въздържа от прилагането на ограничения върху износа за ЕС.


