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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. støtter på det kraftigste Kommissionen i synspunktet om, at markedsadgang er en 
afgørende del af Lissabondagsordenen for vækst og arbejdspladser;

2. anerkender, at det er en vanskelig proces at opnå markedsadgang for tjenesteydelser inden 
for rammerne af de igangværende forhandlinger i forbindelse med 
Dohaudviklingsdagsordenen; opfordrer Kommissionen til at tilstræbe en velafvejet pakke 
med et ambitiøst tilbud inden for tjenesteydelser, navnlig inden for finansielle 
tjenesteydelser, som har et stærkt vækstpotentiale i EU;

3. bemærker, at EU har et af de mest åbne markeder i verden, når det kommer til finansielle 
tjenesteydelser, men understreger, at EU er nødt til at stræbe efter en mere offensiv handel 
i forbindelse med forhandlinger om tjenesteydelser og tilslutte sig principperne om 
åbenhed, udvikling og gensidighed;

4. opfordrer medlemsstaterne til at arbejde hen imod en mere integreret og 
sammenhængende handelspolitik med Kommissionen, navnlig på investeringsområdet; 
påpeger, at medlemsstaterne ikke bør overvurdere risiciene ved udenlandske investeringer, 
men skal sigte mod en effektiv åbenhed for deres økonomier også i forbindelse med 
statslige formuefonde;

5. bifalder Kommissionens fulde støtte til multilaterale handelsforhandlinger, men 
bemærker, at i forbindelse med handel med tjenesteydelser, navnlig finansielle 
tjenesteydelser, er frihandelsaftaler bedre egnet til at opnå markedsadgang; støtter på det 
kraftigste indgåelsen af økonomiske partnerskabsaftaler med AVS-landene, som omfatter 
både varer, tjenesteydelser og investeringer, hvilket muliggør disse landes integration i 
den globale økonomi;

6. mener, at især adgang til finansielle tjenesteydelser (mikrokreditter, adgang til bankkonti 
og grundlæggende banktjenesteydelser) er nødvendig for, at privatpersoner i 
udviklingslande kan deltage i grundlæggende økonomiske aktiviteter, og anmoder derfor 
Kommissionen om at fremme en bedre markedsadgang for finansielle tjenesteydelser i 
udviklingslandene.
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