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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. силно подкрепя възгледа на Комисията, че достъпът до пазара е съществен елемент 
от Лисабонската програма за растеж и заетост; 

2. отчита, че постигането на пазарен достъп за услугите е труден процес в контекста 
на текущите преговори в рамките на Плана за развитие от Доха; призовава 
Комисията да се стреми към балансиран пакет от предложения с амбициозно 
предлагане на услуги, особено финансови услуги, където Европейският съюз има 
голям потенциал за растеж;

3. отбелязва, че в областта на финансовите услуги ЕС разполага с един от най-
отворените пазари в света, но подчертава, че Европейският съюз трябва да следва 
по-настъпателна  линия в преговорите в областта на търговията с услуги и да 
утвърди  принципите на отвореност, развитие и реципрочност; 

4. призовава държавите-членки да се стремят към по-интегрирана и съгласувана 
търговска политика съвместно с Комисията, по-специално в областта на 
инвестициите; изтъква, че държавите-членки не бива да преувеличават рисковете, 
свързани с чуждестранните инвестиции, а да се стремят към ефективна отвореност 
на своите  икономики, също и в контекста на суверенните фондове;

5. поддържа силната подкрепа на Комисията за многостранните търговски преговори, 
но отбелязва, че за търговията с услуги, особено по отношение на финансовите 
услуги, споразуменията за свободна търговия може да бъдат по-подходящи с оглед 
на  постигане на достъп до пазара; категорично подкрепя постигането на 
споразумения за икономическо партньорство с пълен обхват със страните от АКТБ, 
които да обхващат не само стоки, но и услуги и инвестиции, и по този начин да 
правят възможна интеграцията на тези страни в световната икономика; 

6. счита, че достъпът до финансови услуги (микрокредити, достъп до банкови сметки 
и основни банкови услуги), в частност, е необходим, за да може физически лица в 
развиващите се страни да се заемат с основни икономически дейности, и поради 
това изисква от Комисията да насърчава подобряването на пазарния достъп за 
финансовите услуги в развиващите се страни. 
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