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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje prebiehajúce rokovania o dohode o partnerstve a spolupráci a dohode o voľnom 
obchode a vyzýva, aby boli ambiciózne, komplexné a prínosné pre obe strany;

2. nabáda malajzijskú vládu, aby pokračovala v reformách, ktorých cieľom je vytvoriť 
modernú ekonomiku, pozdvihnúť hodnotový reťazec a stať sa do roku 2020 krajinou s 
vysokými príjmami;

3. zdôrazňuje, že postup, ktorého cieľom je uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci a 
dohody o voľnom obchode, môže prispieť k rozvoju programu domácej politiky Malajzie 
a dobudovaniu hospodárskeho spoločenstva ASEAN do roku 2015/2018;

4. podporuje posilnenú spoluprácu v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení ako 
dôležitý prostriedok na zabezpečenie transparentného režimu, ktorý podporuje obchod; 
zdôrazňuje význam začlenenia ustanovení o spolupráci v oblasti dobrých životných 
podmienok zvierat;

5. vyzýva na posilnenú colnú spoluprácu a vzájomnú administratívnu podporu, ktoré sú 
účinnými nástrojmi na podporu obchodu, zníženie záťaže obchodníkov a boj proti 
falšovaniu a podvodom;

6. kladie dôraz na význam podpory vzájomného lepšieho prístupu na trhy so službami 
vzhľadom na to, že to má dôležitú úlohu v moderných ekonomikách a podnecuje rast a 
obchod;

7. zdôrazňuje význam ochrany a posilnenia práv duševného vlastníctva s cieľom stimulovať 
rast, investície a znalostnú ekonomiku; pripomína, že žiadnu časť dohody nemožno 
vykladať spôsobom, ktorý by bránil prístupu k liekom; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
dosiahla dohoda o ochrane zemepisných označení na vysokej úrovni ako prostriedku na 
ochranu tradičných znalostí a know-how a zaručenie spravodlivých ziskov pre 
poľnohospodárov;

8. vyzýva Malajziu ako krajinu bohatú na zdroje, aby neobmedzovala prístup k surovinám a
neuplatňovala vývozné obmedzenia voči EÚ.


