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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jappoġġa n-negozjati li għaddejjin għal FSK u FTA u jitlob li dawn ikunu ambizzjużi, 
dettaljati u ta' benefiċċju reċiproku;

2. Jinkoraġġixxi lill-Gvern tal-Malasja jkompli bir-riformi tiegħu sabiex tiġi stabbilita 
ekonomija moderna, ikun hemm progress f’dak li jikkonċerna l-katina ta’ valur u jsir 
pajjiż bi dħul għoli sal-2020;

3. Jenfasizza li l-proċess marbut mal-FSK u l-FTA jista’ jikkontribwixxi għall-aġenda ta’ 
politika interna tal-Malasja u għat-tlestija tal-Komunità Ekonomika tal-ASEAN sal-
2015/2018;

4. Jinkoraġġixxi kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tas-SPU bħala mezz importanti sabiex jiġi 
żgurat reġim trasparenti u favur il-kummerċ; jenfasizza l-importanza li jiġu inklużi 
dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-benessri tal-annimali;

5. Jappella għal kooperazzjoni doganali msaħħa u assistenza amministrattiva reċiproka bħala 
għodda effikaċi sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ, jitnaqqas il-piż fuq il-kummerċjanti u 
jiġu miġġielda l-kontraffazzjoni u l-frodi;

6. Jenfasizza l-importanza li jiġi promoss aċċess reċiproku awqa għas-swieq tas-servizzi, fid-
dawl tal-fatt li dan għandu rwol importanti fl-ekonomiji moderni u jiġġenera t-tkabbir u l-
kummerċ;

7. Jenfasizza l-importanza li jiġu protetti l-IPR sabiex jiġi inkoraġġut it-tkabbir u l-
investiment u ekonomija bbażata fuq l-għarfien; ifakkar li l-ebda klawsola fil-ftehim ma 
tista’ tiġi interpretata li tostakola l-aċċess għal mediċini; jenfasizza l-importanza ta’ ftehim 
dwar protezzjoni ta’ livell għoli għall-indikazzjonijiet ġeografiċi ħalli jiġu protetti l-
għarfien u n-know-how tradizzjonali u tiġi garantita remunerazzjoni ekwa għall-bdiewa;

8. Jistieden lill-Malasja, bħala pajjiż b’għadd kbir ta’ riżorsi, ma tillimitax l-aċċess għall-
materja prima u ma tapplikax restrizzjonijiet għall-esportazzjoni lejn l-UE;


