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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. steunt de lopende onderhandelingen voor een partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst, en dringt aan op het 
sluiten van ambitieuze, volledige en wederzijds gunstige overeenkomsten;

2. moedigt de Maleisische regering aan hervormingen te blijven doorvoeren en zo een 
moderne economie op te bouwen, waardoor het land kan opklimmen in de waardeketen en 
uiterlijk in 2020 een hogelonenland kan worden;

3. benadrukt dat de onderhandelingsprocessen voor een partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst gunstig kunnen zijn voor 
de interne beleidsagenda van Maleisië en ertoe kunnen bijdragen dat de ASEAN uiterlijk 
tussen 2015 en 2018 wordt voltooid;

4. is een voorstander van meer samenwerking op het gebied van sanitaire en fytosanitaire 
maatregelen en meent dat deze vorm van samenwerking een belangrijke manier is om een 
transparant staatsbestel tot stand te brengen waarbinnen de handel kan floreren; benadrukt 
dat het belangrijk is om in de overeenkomsten bepalingen inzake samenwerking op het 
gebied van dierenwelzijn op te nemen;

5. vraagt om intensievere douanesamenwerking en wederzijdse administratieve hulp, 
aangezien dit effectieve instrumenten zijn ter bevordering van de handel, terugdringing 
van de administratieve lasten voor handelaren en bestrijding van namaak en fraude;

6. benadrukt hoe belangrijk het is de respectieve dienstenmarkten voor beide partijen 
toegankelijker te maken, aangezien goed toegankelijke dienstenmarkten een belangrijke 
rol spelen in de moderne economie en groei en handel genereren;

7. onderstreept dat intellectuele-eigendomsrechten beschermd en gehandhaafd moeten 
worden met het oog op het stimuleren van groei en investeringen en de totstandkoming 
van een kenniseconomie; wijst er nogmaals op dat geen enkele clausule in de 
overeenkomst geïnterpreteerd mag worden als belemmering van de toegang tot 
geneesmiddelen; onderstreept hoe belangrijk het is om overeenstemming te bereiken over 
hoogwaardige bescherming van geografische aanduidingen, zodat traditionele kennis en 
kunde beschermd kunnen worden en boeren zeker kunnen zijn van een billijke beloning;

8. verzoekt Maleisië, in het licht van zijn rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen, ervoor te 
zorgen dat grondstoffen goed toegankelijk blijven en geen beperkingen op te leggen aan 
export naar de EU.


