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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. wspiera toczące się negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy oraz 
umowy o wolnym handlu i apeluje o to, by były one ambitne, wszechstronne i 
przynoszące obustronne korzyści;

2. zachęca rząd Malezji do kontynuacji reform zmierzających do stworzenia nowoczesnej 
gospodarki, do dążenia w górę łańcucha wartości oraz do zadbania o to, by do roku 2020 
Malezja stała się krajem o wysokich dochodach;

3. podkreśla, że proces negocjacji umowy o partnerstwie i współpracy oraz umowy o 
wolnym handlu może przyczynić się do realizacji krajowego programu politycznego 
Malezji oraz do utworzenia w pełni Wspólnoty Gospodarczej ASEAN w latach 2015–
2018;

4. nawołuje do zacieśnionej współpracy w zakresie stosowania środków sanitarnych i 
fitosanitarnych jako ważnego sposobu zapewnienia przejrzystych i przyjaznych handlowi 
warunków; podkreśla, że ważne jest włączenie do umowy postanowień w sprawie 
współpracy w dziedzinie dobrostanu zwierząt;

5. nawołuje do zacieśnionej współpracy celnej oraz wzajemnej pomocy administracyjnej 
będących skutecznymi narzędziami służącymi ułatwieniu wymiany handlowej, 
zmniejszeniu obciążeń spoczywających na podmiotach gospodarczych oraz zwalczaniu 
fałszerstwa i oszustw;

6. podkreśla, że należy działać na rzecz poprawy dostępu każdej ze stron do rynku usług, 
mając na uwadze, że dostęp ten odgrywa ważną rolę w nowoczesnych gospodarkach oraz 
pobudza wzrost i wymianę handlową;

7. podkreśla znaczenie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej z myślą o 
pobudzeniu wzrostu, inwestycji i stworzeniu gospodarki opartej na wiedzy; przypomina, 
że żadne z postanowień umowy nie może utrudniać dostępu do leków; podkreśla, iż 
ważne jest osiągnięcie porozumienia co do wysokiego poziomu ochrony oznaczeń 
geograficznych, gdyż jest to sposób ochrony tradycyjnej wiedzy i umiejętności oraz 
zapewnienia rolnikom uczciwych dochodów;

8. nawołuje Malezję, jako kraj bogaty w zasoby, do nieograniczania dostępu do surowców 
oraz do powstrzymania się od stosowania ograniczeń w zakresie wywozu do UE.


