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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. rozhodně podporuje názor Komise spočívající v tom, že přístup k trhům je klíčovým 
prvkem lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost; 

2. uznává, že v oblasti služeb představuje úsilí o přístup k trhům v rámci probíhajících 
jednání o rozvojovém programu z Dohá náročný proces; vyzývá Komisi, aby se zasadila 
o vyvážený soubor opatření, který by byl ambiciózní, pokud jde o nabídku služeb, 
zejména služeb finančních, v nichž má Evropská unie velkou možnost růstu;

3. poznamenává, že na poli finančních služeb je trh EU jedním z nejotevřenějších trhů 
na světě, ale zdůrazňuje, že Evropská unie musí při jednáních o obchodování se službami 
postupovat ofenzivněji a přijmout zásady otevřenosti, rozvoje a reciprocity; 

4. vyzývá členské státy, aby se společně s Komisí zasazovaly o integrovanější a soudržnější 
obchodní politiku, především v oblasti investic; poukazuje na to, že členské státy 
by neměly zveličovat rizika zahraničních investic, ale snažit se o účinnou otevřenost 
svých ekonomik, a to i v souvislosti se státními investičními fondy;

5. souhlasí s Komisí v její podpoře mnohostranných obchodních jednání ze strany Komise, 
ale poznamenává, že pokud jde o obchodování se službami, zejména finančními, mohou 
být k dosažení přístupu na trh vhodnější dohody o volném obchodu; silně podporuje 
uzavření úplných dohod o hospodářském partnerství se zeměmi AKT, které by zahrnovaly 
nejen zboží, ale také služby a investice, a umožňovaly by tak začlenění těchto zemí 
do celosvětové ekonomiky; 

6. domnívá se, že v rozvojových zemích je pro zapojení jednotlivců do základních 
hospodářských činností nezbytný především přístup k finančním službám (mikroúvěry, 
přístup k bankovním účtům a základním bankovním službám), a žádá proto Komisi, 
aby přístup k trhům s finančními službami v rozvojových zemích více podporovala. 
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