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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. határozottan támogatja a Bizottság abbéli véleményét, hogy a piacra jutás a lisszaboni 
növekedési és foglalkoztatási stratégia létfontosságú részét képezi; 

2. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra jutásának megvalósítása nehéz folyamat a dohai 
fejlesztési forduló folyamatban lévő tárgyalásain belül; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
szolgáltatások terén nyújtott nagyra törő kínálattal igyekezzen kiegyensúlyozott csomagot 
kialakítani, különösen a pénzügyi szolgáltatások terén, ahol az Európai Unió jelentős 
növekedési potenciállal rendelkezik;

3. megállapítja, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén az EU rendelkezik a világ egyik 
legnyitottabb piacával, ám hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak offenzívebb 
kereskedelemre kell törekednie a szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgyalásokon, valamint ki 
kell állnia a nyitottság, a fejlesztés és a viszonosság elvei mellett; 

4. felszólítja a tagállamokat, hogy a Bizottsággal közösen dolgozzanak egy integráltabb és 
koherensebb kereskedelmi politika érdekében, különösen a befektetések terén; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak nem szabad eltúlozniuk a külföldi befektetések 
kockázatait, hanem törekedniük kell gazdaságuk tényleges nyitottságára, az állami 
befektetési alapok összefüggésében is;

5. helyesli, hogy a Bizottság erőteljesen támogatja a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokat, 
ám megállapítja, hogy a szolgáltatások – és különösen a pénzügyi szolgáltatások –
kereskedelmében a szabadkereskedelmi megállapodások alkalmasabb eszközt jelentenek a 
piacra jutás megvalósítására; erőteljesen támogatja az AKCS-országokkal kötött teljes 
körű Gazdasági Partnerségi Megállapodásokat, amelyek kiterjednek nem csak az árukra, 
hanem a szolgáltatásokra és befektetésekre is, ezáltal lehetővé téve ezen országok
integrálását a globális gazdaságba; 

6. úgy véli, hogy éppen a pénzügyi szolgáltatásokhoz (mikrohitelek, bankszámlák, alapvető 
banki szolgáltatások) való hozzáférés szükséges a fejlődő országok állampolgárai számára 
ahhoz, hogy alapvető gazdasági tevékenységekbe foghassanak, ezért kéri a Bizottságot, 
hogy mozdítsa elő a pénzügyi szolgáltatások piacához való hozzáférést a fejlődő 
országokban. 
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