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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder de pågående förhandlingarna om ett partnerskaps- och 
samarbetsavtal och ett frihandelsavtal, och anser att dessa bör vara långtgående, 
omfattande och fördelaktiga för båda parterna.

2. Europaparlamentet uppmanar Malaysias regering att fortsätta sina reformer för att skapa 
en modern ekonomi, avancera i mervärdekedjan och bli ett höginkomstland senast 2020.

3. Europaparlamentet betonar att processerna i samband med partnerskaps- och 
samarbetsavtalet och frihandelsavtalet kan bidra till Malaysias inrikespolitiska dagordning 
och till fullbordandet av Aseans ekonomiska gemenskap senast 2015/2018.

4. Europaparlamentet uppmuntrar ett fördjupat samarbete när det gäller sanitära och 
fytosanitära åtgärder som ett viktigt sätt att säkra ett transparent och handelsvänligt 
system. Parlamentet betonar vikten av att införa bestämmelser om djurskyddssamarbete.

5. Europaparlamentet efterlyser ett stärkt tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd 
som effektiva verktyg för att underlätta handel, minska bördan för näringsidkare och 
bekämpa förfalskning och bedrägeri.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att främja ett bättre tillträde till varandras 
tjänstemarknader eftersom detta spelar en viktig roll i moderna ekonomier och genererar 
tillväxt och handel.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att skydda och efterleva de immateriella 
rättigheterna för att uppmuntra tillväxt och investeringar och en kunskapsbaserad 
ekonomi. Parlamentet påminner om att inget i avtalet får tolkas på ett sådant sätt att det 
hindrar tillgången till läkemedel. Parlamentet understryker vikten av att komma överens 
om en hög skyddsnivå för geografiska beteckningar som ett sätt att skydda traditionell 
kunskap och expertis och garantera att jordbrukarna får en skälig inkomst.

8. Europaparlamentet uppmanar Malaysia att som ett resursrikt land inte begränsa tillgången 
till råvaror och att avstå från att tillämpa exportrestriktioner mot EU.


