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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας και τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και ζητεί οι συμφωνίες αυτές να 
είναι φιλόδοξες, ολοκληρωμένες και αμοιβαία επωφελείς·

2. παροτρύνει την κυβέρνηση της Μαλαισίας να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της με στόχο 
την οικοδόμηση μιας σύγχρονης οικονομίας, με την ανέλιξη της αλυσίδας της αξίας 
παραγωγής και με την ανάδειξη της χώρας σε χώρα υψηλού εισοδήματος έως το 2020·

3. τονίζει ότι οι διαδικασίες για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τη 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μπορούν να συμβάλουν στην ατζέντα εσωτερικής 
πολιτικής της Μαλαισίας και στην ολοκλήρωση της Οικονομικής Κοινότητας της 
ASEAN έως το 2015/2018·

4. ενθαρρύνει την ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της ΣΣΣ, δεδομένου ότι αποτελεί 
σπουδαίο μέσο διασφάλισης ενός διαφανούς και φιλικού προς το εμπόριο καθεστώτος· 
υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να περιληφθούν διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία 
στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων· 

5. ζητεί την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας και της αμοιβαίας διοικητικής 
συνδρομής, ως αποτελεσματικών εργαλείων για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τη μείωση 
της επιβάρυνσης για τους εμπόρους και την καταπολέμηση της παραποίησης και της 
απάτης· 

6. τονίζει ότι έχει σημασία να προαχθεί η καλύτερη πρόσβαση εκατέρωθεν στις αγορές 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό διαδραματίζει καίριο ρόλο στις σύγχρονες 
οικονομίες και παράγει ανάπτυξη και εμπόριο· 

7. τονίζει πόση σημασία έχει η προστασία και η επιβολή των ΔΠΔ για την τόνωση της 
ανάπτυξης και των επενδύσεων και μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση· υπενθυμίζει 
ότι κανένα στοιχείο της συμφωνίας δεν μπορεί να εκληφθεί κατά τρόπον ώστε να 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση στα φάρμακα· υπογραμμίζει ότι έχει σημασία να 
συμφωνηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις ως μέσο 
διαφύλαξης της παραδοσιακής γνώσης και τεχνογνωσίας και διασφάλισης δίκαιης 
απόδοσης για τους γεωργούς· 

8. καλεί τη Μαλαισία, μια χώρα πλούσια σε πόρους, να μην περιστείλει την πρόσβαση στις 
πρώτες ύλες και να μην εφαρμόσει περιορισμούς στις εξαγωγές προς την ΕΕ.


