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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria vykstančioms deryboms dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir 
laisvosios prekybos susitarimo ir ragina, kad šie susitarimai apimtų plataus užmojo tikslus, 
būtų išsamūs ir abipusiai naudingi;

2. ragina Malaizijos vyriausybę tęsti reformas siekiant sukurti šiuolaikinę ekonomiką, kilti 
vertės grandinėje ir tapti dideles pajamas gaunančia šalimi iki 2020 m.;

3. pabrėžia, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir laisvosios prekybos 
susitarimo procesai gali prisidėti prie Malaizijos vidaus politikos darbotvarkės ir prie 
ASEAN ekonominės bendrijos sukūrimo iki 2015–2018 m.;

4. ragina stiprinti bendradarbiavimą sanitarijos ir fitosanitarijos srityje, nes tai svarbi 
skaidraus ir prekybai palankaus režimo užtikrinimo priemonė; pabrėžia, kad itin svarbu 
įtraukti nuostatas dėl bendradarbiavimo gyvūnų gerovės klausimais;

5. ragina stiprinti muitinių bendradarbiavimą ir abipusę administracinę pagalbą, nes tai 
veiksmingos priemonės, kuriomis lengvinama prekyba, mažinama našta, tenkanti 
prekiautojams, ir kovojama su padirbinėjimu ir sukčiavimu;

6. pažymi, kad svarbu skatinti geresnes abipuses galimybes patekti į paslaugų rinkas, nes tai 
labai svarbu šiuolaikinei ekonomikai ir taip skatinami ekonomikos augimas ir prekyba;

7. pabrėžia, kad siekiant skatinti ekonomikos augimą ir investicijas bei žinių ekonomiką 
svarbu apsaugoti ir stiprinti intelektinės nuosavybės teises; primena, kad jokių susitarimo 
aspektų negalima interpretuoti taip, jog būtų varžomos galimybės įsigyti vaistų; pabrėžia, 
kad itin svarbu susitarti dėl aukšto lygio geografinių nuorodų apsaugos, nes tai tradicinių 
žinių ir praktinės patirties apsaugos, taip pat sąžiningos grąžos ūkininkams užtikrinimo 
priemonė;

8. ragina Malaiziją, kaip išteklių turtingą šalį, nevaržyti prieigos prie žaliavų ir netaikyti 
eksporto apribojimų ES.


