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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jappoġġja bil-qawwa l-fehma tal-Kummissjoni li l-aċċess għas-suq huwa element 
essenzjali ta' l-aġenda ta' Liżbona għat-tkabbir u l-impjiegi; 

2. Jirrikonoxxi li l-kisba ta' aċċess għas-suq għas-servizzi huwa proċess diffiċli fi ħdan in-
negozjati li għaddejjin ta' l-Aġenda ta' l-Iżvilupp ta' Doha; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tfittex pakkett bilanċjat b'offerta ambizzjuża fis-servizzi, speċjalment fis-servizzi 
finanzjarji, fejn l-Unjoni Ewropea għandha potenzjal b'saħħtu għat-tkabbir;

3. Jinnota li fi ħdan is-servizzi finanzjarji, l-UE għandha wieħed mis-swieq l-aktar miftuħa 
fid-dinja iżda jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha twettaq negozjati iktar aggressivi 
dwar il-kummerċ fis-servizzi u għandha tapprova l-prinċipji ta' ftuħ, żvilupp u reċiproċità; 

4. Jistieden lill-Istati Membri biex jaħdmu lejn politika ta' kummerċ aktar integrata u 
koerenti mal-Kummissjoni, b'mod partikulari fil-qasam ta' l-investimenti; jinnota li l-Istati 
Membri m'għandhomx jesaġeraw id-dikjarazzjoni tar-riskji ta' investiment barrani, iżda 
għandhom jimmiraw għal ftuħ effettiv ta' l-ekonomiji tagħhom, anki fil-kuntest ta' fondi 
ta' investimenti sovrani;

5. Jappoġġja l-appoġġ b'saħħtu tal-Kummissjoni għal negozjati ta' kummerċ multilaterali, 
iżda jinnota li għall-kummerċ fis-servizzi, speċjalment fir-rigward tas-servizzi finanzjarji, 
il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles jistgħu jkunu aktar adegwati biex jinkiseb l-aċċess għas-
suq; jappoġġja bil-qawwa l-kisba ta' Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika sħaħ mal-pajjiżi ta' 
l-ACP li jkopru mhux biss il-prodotti iżda wkoll is-servizzi u l-investiment, biex b'hekk 
tkun tista' sseħħ l-integrazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fl-ekonomija globali; 

6. Iqis li l-aċċess għas-servizzi finanzjarji (mikro krediti, aċċess għal kontijiet bankarji u 
servizzi bankarji bażiċi), b'mod partikulari, huwa neċessarju għal individwi f'pajjiżi li qed 
jiżviluppaw sabiex jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ekonomiċi bażiċi, u għalhekk jitlob lill-
Kummissjoni biex tippromwovi aċċess aħjar għas-suq tas-servizzi finanzjarji fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. 
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