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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. sprijină negocierile în curs pentru încheierea unui APC și a unui ALS și solicită ca acestea 
să fie ambițioase, cuprinzătoare și reciproc avantajoase;

2. încurajează guvernul Malaeziei să continue reformele vizând edificarea unei economii 
moderne, avansarea în cadrul lanțului valoric și atingerea statutului de țară cu venituri 
ridicate până în 2020;

3. subliniază că procesele legate de APC și ALS pot contribui la programul de politică 
internă al Malaeziei și la completarea Comunității Economice a ASEAN până în 2015-
2018;

4. încurajează consolidarea cooperării în materie de măsuri sanitare și fitosanitare (SPS) ca 
un mijloc important de a asigura un regim transparent și care să favorizeze comerțul; 
evidențiază importanța includerii unor dispoziții privind cooperarea în materie de condiții 
de viață corespunzătoare pentru animale;

5. solicită o cooperare sporită în domeniul vamal și asistență reciprocă în domeniul 
administrativ ca instrumente eficace de înlesnire a comerțului, de reducere a poverii 
suportate de agenții comerciali și de combatere a contrafacerii și a fraudei;

6. subliniază importanța promovării unui acces reciproc sporit la piețele de servicii, ținând 
seama de faptul că acesta joacă un rol important în economiile moderne și generează 
creștere economică și schimburi comerciale;

7. subliniază importanța protejării și respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)  
pentru a încuraja creșterea economică și investițiile și o economie bazată pe cunoaștere; 
reamintește că nicio prevedere din acord nu poate fi interpretată astfel încât să împiedice 
accesul la medicamente; subliniază importanța ajungerii la un acord cu privire la protecția 
la nivel înalt pentru indicațiile geografice, ca un mijloc de a proteja cunoștințe tradiționale 
și know-how-ul și de a garanta un venit echitabil pentru agricultori;

8. invită Malaezia ca, din poziția sa de țară bogată în resurse, să nu restrângă accesul la 
materii prime și să se abțină de la a aplica restricții la exporturile către UE.


