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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει ιδιαίτερα την άποψη της Επιτροπής ότι η πρόσβαση στην αγορά αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο της ατζέντας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

2. αναγνωρίζει ότι το να επιτευχθεί η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες αποτελεί μια 
δύσκολη διαδικασία στα πλαίσια των πραγματοποιούμενων διαπραγματεύσεων για την 
αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να επιζητεί ένα 
εξισορροπημένο πακέτο με μια φιλόδοξη προσφορά στον τομέα των υπηρεσιών, 
ειδικότερα τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μεγάλες 
δυνατότητες για ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ΕΕ έχει μια από τις 
πλέον ανοικτές αγορές στον κόσμο, αλλά υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να συνεχίσει μια περισσότερο επιθετική τακτική σε ό,τι αφορά τις 
διαπραγματεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών και να υιοθετήσει τις αρχές της διαφάνειας, 
της ανάπτυξης και της αμοιβαιότητας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για μια πλέον ολοκληρωμένη και συναφή πολιτική 
στον τομέα του εμπορίου από κοινού με την Επιτροπή, ειδικότερα στον τομέα των 
επενδύσεων· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υπερεκτιμήσουν τους 
κινδύνους ξένων επενδύσεων, αλλά να αποσκοπούν στο ουσιαστικό άνοιγμα των 
οικονομιών τους, και στο πλαίσιο των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων·

5. τάσσεται υπέρ της σημαντικής υποστήριξης της Επιτροπής όσον αφορά τις πολυμερείς 
εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά επισημαίνει ότι για το εμπόριο στον τομέα των 
υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι συμφωνίες 
ελευθέρου εμπορίου ίσως είναι καλύτερες για την επίτευξη της πρόσβασης στην αγορά· 
υποστηρίζει ιδιαίτερα την επίτευξη ολοκληρωμένων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής 
σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ οι οποίες καλύπτουν όχι μόνο τα αγαθά αλλά και τις υπηρεσίες 
και τις επενδύσεις επιτρέποντας ως εκ τούτου στις εν λόγω χώρες την ενσωμάτωση στην 
παγκόσμια οικονομία·

6. θεωρεί ότι η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (μικρο-πιστώσεις, πρόσβαση 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς και βασικές τραπεζικές υπηρεσίες), είναι ειδικότερα 
απαραίτητη για τα μεμονωμένα άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε αυτά να 
προχωρήσουν σε βασικές οικονομικές δραστηριότητες, και καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή να ενισχύσει την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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