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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter de igangværende forhandlinger om en partnerskabs- og samarbejdsaftale og en 
frihandelsaftale og opfordrer til, at de bliver ambitiøse, omfattende og gensidigt 
gavnlige;

2. tilskynder den malaysiske regering til at videreføre sine reformer med henblik på at 
opbygge en moderne økonomi, rykke højere op i værdikæden og blive et 
højindkomstland senest i 2020;

3. understreger, at processerne med indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale og 
en frihandelsaftale kan bidrage til Malaysias indenrigspolitiske dagsorden og til 
fuldførelse af ASEAN's økonomiske fællesskab senest i 2015/2018;

4. tilskynder til øget SPS-samarbejde som et vigtigt middel til at sikre en gennemsigtig og 
handelsvenlig ordning; fremhæver betydningen af at medtage bestemmelser vedrørende 
samarbejde om dyrevelfærd;

5. opfordrer til forstærket toldsamarbejde og gensidig administrativ bistand som effektive 
redskaber til at fremme handel, lette byrden på de handlende og bekæmpe 
piratkopiering og svig;

6. fremhæver betydningen af at fremme øget adgang til hinandens markeder for 
tjenesteydelser i betragtning af, at disse spiller en vigtig rolle i moderne økonomier og 
skaber vækst og handel;

7. fremhæver betydningen af at beskytte og håndhæve intellektuel ejendomsret for at 
fremme vækst og investering og en videnbaseret økonomi; minder om, at intet i aftalen 
må udformes på en sådan måde, at det hindrer adgang til lægemidler; understreger 
vigtigheden af at nå til enighed om en høj grad af beskyttelse for geografiske 
betegnelser som en måde, hvorpå man kan beskytte traditionel viden og knowhow og 
sikre landbrugerne et rimeligt udbytte;

8. opfordrer Malaysia til som et ressourcerigt land at undlade at begrænse adgangen til 
råvarer og undlade at anvende eksportrestriktioner mod EU.


