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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. támogatja a partnerségi és együttműködési megállapodásról és a szabadkereskedelmi 
megállapodásról zajló tárgyalásokat, valamint azt kéri, hogy a megállapodások legyenek 
nagyra törők, átfogók és kölcsönösen előnyösek;

2. ösztönzi a malajziai kormányt, hogy folytassa azokat a reformokat, amelyek a modern 
gazdaság kiépítésére, az értékláncon való feljebb lépésre, valamint arra irányulnak, hogy 
Malajzia 2020-ra magas jövedelmű ország legyen;

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás és a 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére irányuló folyamat hozzájárulhat Malajzia 
hazai politikai napirendjének alakításához és az ASEAN gazdasági közösségének 2015–
2015 közötti kiteljesítéséhez;

4. ösztönzi a fokozott egészségügyi és növény-egészségügyi együttműködést, amely jelentős 
mértékben hozzájárulhat egy átlátható és a kereskedelmet elősegítő rendszer kiépítéséhez; 
fontosnak tartja az állatjóléttel kapcsolatos együttműködésről szóló rendelkezések 
integrálását;

5. szorgalmazza a vámügyi együttműködés megerősítését és a kölcsönös adminisztratív 
segítségnyújtást, mivel ezek elősegítik a kereskedelmet, csökkentik a kereskedők terheit, 
valamint megkönnyítik a hamisítás és a csalások elleni fellépést;

6. hangsúlyozza, hogy elő kell segíteni a másik fél szolgáltatási piacához való kölcsönös 
hozzáférést, hiszen ez az ágazat jelentős szerepet játszik a modern gazdaságokban, 
valamint növekedést és kereskedelmet generál;

7. hangsúlyozza a szellemitulajdon-jogok védelmének és érvényesítésének fontosságát a 
növekedés, a beruházások és a tudásalapú gazdaság ösztönzése céljából; emlékeztet rá, 
hogy a megállapodásnak nem szabad olyan rendelkezést tartalmaznia, amely 
akadályozhatja a gyógyszerekhez való hozzáférést; fontosnak tartja, hogy megállapodás 
szülessen a földrajzi megjelölések magas szintű védelméről, ami hozzájárul a 
hagyományos tudás és szakértelem védelméhez, valamint a mezőgazdasági termelők 
tisztességes jövedelméhez;

8. felkéri Malajziát, hogy természeti erőforrásokban gazdag országként ne korlátozza a 
nyersanyagokhoz való hozzáférést, és ne alkalmazzon exportkorlátozásokat az EU-val 
szemben.


