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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira pogajanja za sporazum o partnerstvu in sodelovanju ter sporazum o prosti 
trgovini, ki potekajo, in poziva, naj bodo ambiciozna, celovita in vzajemno koristna;

2. spodbuja malezijsko vlado, naj nadaljuje reforme za oblikovanje sodobnega gospodarstva, 
se povzpne po vrednostni verigi in do leta 2020 postane država z visokim dohodkom;

3. poudarja, da lahko procesi v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter sporazuma 
o prosti trgovini pomagajo pri načrtovanju notranje politike Malezije in dokončni 
vzpostavitvi gospodarske skupnosti ASEAN do leta 2015/2018;

4. spodbuja okrepljeno sodelovanje na področju sheme enotnega plačila, ki je pomembno 
sredstvo za zagotavljanje preglednosti in trgovini prijazne ureditve; poudarja, kako 
pomembno je vključiti določbe o sodelovanju na področju dobrega počutja živali;

5. poziva k tesnejšemu carinskemu sodelovanju in vzajemni upravni pomoči, saj gre za 
učinkovita instrumenta za poenostavitev trgovine, zmanjšanje bremena za trgovce ter boj 
proti ponarejanju in goljufijam;

6. poudarja, kako pomembno je spodbujati boljši dostop do trga storitev na obeh straneh, saj 
ima ta pomembno vlogo v sodobnih gospodarstvih, prav tako pa ustvarja gospodarsko rast 
in trgovino;

7. poudarja, kako pomembno je zaščititi in uveljavljati pravice intelektualne lastnine za 
spodbujanje rasti, naložb in na znanju temelječega gospodarstva; poudarja, da noben del 
sporazuma ne sme nakazovati omejevanja dostopa do zdravil; poudarja, kako pomembno 
se je sporazumeti o močni zaščiti geografskih označb, saj omogočajo zaščito 
tradicionalnega znanja in veščin, kmetom pa zagotavljajo pošten donos;

8. poziva Malezijo, naj kot z naravnimi viri bogata država ne omejuje dostopa do surovin in 
naj ne uveljavlja izvoznih omejitev za EU.


