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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. podporuje probíhající jednání o dohodě o partnerství a spolupráci i dohodě o volném 
obchodu a vyzývá k tomu, aby byly ambiciózní, komplexní a přínosné pro obě strany;

2. vybízí malajskou vládu, aby i nadále pokračovala v reformách, jejichž cílem je vytvořit 
moderní ekonomiku, postoupit v hodnotovém řetězci a stát se do roku 2020 zemí
s vysokými příjmy; 

3. zdůrazňuje, že postup, jehož cílem je uzavření dohody o partnerství a spolupráci i dohody
o volném obchodu, může přispět k plánu domácí politiky Malajsie a k dokončení 
hospodářského společenství ASEAN v časovém horizontu 2015/2018;

4. podporuje posílenou spolupráci v rámci uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření 
jako důležitý prostředek k zajištění transparentního režimu, který prospívá obchodu;
zdůrazňuje význam začlenění ustanovení o spolupráci, pokud jde o dobré životní 
podmínky zvířat;

5. vyzývá k posílené celní spolupráci a vzájemné administrativní podpoře, jelikož jsou 
efektivními nástroji k tomu, jak usnadnit obchod, snížit zátěž obchodníků a bojovat proti 
padělání a podvodům; 

6. klade důraz na význam podpory vzájemného lepšího přístupu k trhům se službami, 
vzhledem k tomu, že to hraje důležitou roli v moderní ekonomice a podněcuje růst
i obchod; 

7. zdůrazňuje význam ochrany a posílení práva k duševnímu vlastnictví s cílem podnítit růst
a investice i znalostní ekonomiku; připomíná, že žádnou část dohody nelze vykládat 
způsobem, který by bránil přístupu k lékům; zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo dosaženo 
dohody ohledně ochrany zeměpisných označení na vysoké úrovni, jelikož je prostředkem
ochrany tradičních znalostí a know-how a zaručení toho, aby zemědělci získali za svoji 
produkci spravedlivý zisk; 

8. vyzývá Malajsii jako zemi bohatou na zdroje, aby neomezovala přístup k surovinám
a zdržela se uplatňování omezení vývozu v případě EU. 


