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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. tvirtai pritaria Komisijos nuomonei, kad rinkos atvėrimas – pagrindinė Lisabonos 
darbotvarkės ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti sudedamoji dalis; 

2. pripažįsta, kad paslaugų sektoriaus rinkos atvėrimas – tai sudėtingas procesas ir 
tebevykstančių Dohos plėtros darbotvarkės derybų dalis; ragina Komisiją siekti, kad 
paketas būtų subalansuotas ir kad pasiūlymas, susijęs su paslaugų, ypač finansinių, 
sektoriumi būtų ambicingas, nes Europos Sąjungos finansinių paslaugų sektoriuje esama 
daug augimo galimybių;

3. pažymi, kad ES finansinių paslaugų sektoriaus rinka – viena iš atviriausių rinkų pasaulyje, 
bet pabrėžia, kad Europos Sąjunga, derėdamasi dėl prekybos paslaugų sektoriuje, turi 
laikytis agresyvesnės derybinės pozicijos ir vadovautis atvirumo, plėtros ir abipusiškumo 
principais; 

4. ragina valstybes nares kartu su Komisija dėti pastangas, kad prekybos politika, ypač 
investicijų srities politika, būtų labiau integruota ir nuoseklesnė; pabrėžia, kad valstybės 
narės neturėtų pervertinti užsienio investicijų rizikos, o turėtų siekti, kad jų ekonomika 
būtų veiksmingos ir atvira, ypač turint mintyje nepriklausomus turto fondus;

5. palankiai vertina tai, kad Komisija labai ryžtingai remia daugiašales prekybos derybas, bet 
pabrėžia, kad prekybos paslaugų, ypač finansinių, sektoriuje atveju laisvosios prekybos 
susitarimai gali būti tinkamesnis būdas siekti atverti rinką; visapusiškai pritaria tam, kad 
su AKR šalimis pasirašyti ekonominės partnerystės susitarimai, kurie apima ne tik prekes, 
bet ir paslaugas bei investicijas, taigi šioms šalims sudaromos galimybės integruotis į 
pasaulio ekonomiką;  

6. mano, kad būtina sudaryti galimybes besivystančių šalių gyventojams naudotis 
finansinėmis paslaugomis (gauti mikrokreditus, atsidaryti banko sąskaitas ir naudotis 
pagrindinėmis bankų paslaugomis), kad jie galėtų verstis pagrindine ūkine veikla, taigi 
prašo Komisijos dėti daugiau pastangų siekiant gerinti galimybes naudotis finansinėmis 
paslaugomis besivystančiose šalyse. 
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