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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Apoia as negociações em curso relativas ao APC e ao ACL, solicitando que sejam 
ambiciosos, abrangentes e mutuamente benéficos;

2. Incentiva o Governo da Malásia a prosseguir as suas reformas no sentido de criar uma 
economia moderna, subindo na cadeia de valor e tornando-se num país de elevado 
rendimento até 2020;

3. Realça que os processos relativos ao APC e ao ACL podem contribuir para a agenda de 
política interna da Malásia e para a concretização da Comunidade Económica da ASEAN 
em 2015/2018;

4. Incentiva o reforço da cooperação SPS, enquanto meio importante de garantir um regime 
transparente e favorável ao comércio; salienta a importância de incluir disposições 
relativas à cooperação em matéria do bem-estar dos animais;

5. Apela a uma cooperação reforçada no domínio aduaneiro e a uma assistência 
administrativa mútua, enquanto ferramentas eficazes para facilitar as trocas comerciais, 
reduzir o ónus para os comerciantes e lutar contra a contrafação e a fraude;

6. Destaca a relevância de promover o acesso melhorado aos respetivos mercados de 
serviços, tendo em conta que tal desempenha um papel importante nas economias 
modernas e gera crescimento e comércio;

7. Realça a importância de proteger e aplicar os DPI com vista a incentivar o crescimento e o 
investimento, bem como uma economia baseada no conhecimento; relembra que nenhuma 
das disposições do acordo deve ser interpretada de forma a prejudicar o acesso aos 
medicamentos; salienta a importância de se chegar a acordo sobre a proteção de alto nível 
das denominações geográficas como meio de proteger o conhecimento e o saber 
tradicionais e de garantir aos agricultores um retorno justo;

8. Apela à Malásia, enquanto país rico em recursos, que não limite o acesso às 
matérias-primas e se abstenha de aplicar restrições às exportações para a UE.


