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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo 
jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta notiekošās sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumu, kā arī brīvās 
tirdzniecības nolīgumu un prasa, lai tie būtu vērienīgi, vispusīgi un savstarpēji izdevīgi;

2. mudina Malaizijas valdību turpināt reformas ceļā uz modernu ekonomiku, virzību augšup 
vērtību ķēdē un tapšanu par augstu ienākumu valsti līdz 2020. gadam;

3. uzsver, ka partnerības un sadarbības, kā arī brīvās tirdzniecības nolīgumu procesi var 
pozitīvi ietekmēt iekšpolitiskos procesus, kā arī veicināt ASEAN Ekonomiskās kopienas 
izveides pabeigšanu līdz 2015/2018. gadam;

4. mudina paplašināt sadarbību sanitāro un fitosanitāro standartu jomā, lai tādējādi 
nodrošinātu pārredzamu un tirdzniecībai draudzīgu režīmu; uzsver, cik nozīmīgi ir iekļaut 
noteikumus par sadarbību dzīvnieku labturības jomā;

5. prasa nostiprināt muitas sadarbību un savstarpēju administratīvu atbalstu, jo tie ir efektīvi 
līdzekļi, lai veicinātu tirdzniecību, mazinātu slogu tirgotājiem un cīnītos pret viltošanu un 
krāpšanu;

6. uzsver, cik svarīgi ir veicināt aizvien plašāku savstarpēju piekļuvi pakalpojumu tirgiem, 
ņemot vērā, ka tam ir liela nozīme modernās ekonomikās, un tas veicina izaugsmi un 
tirdzniecību;

7. uzsver, cik svarīgi ir aizsargāt un īstenot intelektuālā īpašuma tiesības, lai veicinātu 
izaugsmi un ieguldījumus, kā arī uz zināšanām balstītu ekonomiku; atgādina, ka nolīgumā 
nevar būt iestrādāts nekas tāds, kas traucētu piekļuvi medikamentiem; uzsver, cik svarīgi 
ir vienoties par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu augsta līmeņa aizsardzību, jo tas ir 
līdzeklis, kā aizsargāt tradicionālās zināšanas un zinātību, garantējot taisnīgu samaksu 
lauksaimniekiem;

8. aicina Malaiziju, kā resursiem bagātu valsti neierobežot piekļuvi izejmateriāliem un 
atturēties no ierobežojumu piemērošanas eksportam uz ES.


