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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale zaken de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. ondersteunt ten zeerste de opvatting van de Commissie dat markttoegang een essentieel 
onderdeel vormt van de Lissabon-agenda voor groei en werkgelegenheid; 

2. erkent dat het bereiken van markttoegang voor diensten in het kader van de lopende 
onderhandelingen die in het kader van de Ontwikkelingsagenda van Doha worden 
gevoerd, een moeilijk proces is; verzoekt de Commissie te streven naar een evenwichtig 
pakket met een ambitieus aanbod van diensten, vooral financiële diensten, omdat de 
Europese Unie in die sector een groot groeipotentieel heeft;

3. merkt op dat de Europese Unie wat financiële diensten betreft, weliswaar een van de 
meest open markten ter wereld heeft, maar dat ze zich in de onderhandelingen over de 
handel in diensten agressiever moet opstellen en de beginselen openheid, ontwikkeling en 
wederkerigheid moet onderschrijven;

4. verzoekt de lidstaten om samen met de Commissie te werken aan een meer geïntegreerd 
en samenhangend handelsbeleid, in het bijzonder op investeringsgebied; wijst erop dat de 
lidstaten het risico van buitenlandse investeringen niet moeten overdrijven, maar moeten 
streven naar het daadwerkelijk openstellen van hun economie, ook voor 
staatsinvesteringsfondsen;

5. steunt de Commissie in haar krachtige ondersteuning van multilaterale 
handelsbesprekingen, maar merkt op dat voor de handel in diensten, in het bijzonder 
financiële diensten, vrijhandelsovereenkomsten mogelijk beter geschikt zijn voor het 
bereiken van markttoegang; ondersteunt ten zeerste het afsluiten van volledige 
partnerschapsovereenkomsten met de ACS-landen, die niet alleen goederen maar ook 
diensten en investeringen moeten bestrijken, en bedoelde landen zo in staat stellen om in 
de wereldeconomie te integreren; 

6. is van mening dat het voor personen in ontwikkelingslanden die economische activiteiten 
willen ontplooien, met name nodig is dat ze toegang tot financiële diensten hebben 
(microkredieten, bankrekeningen en essentiële bankdiensten), en verzoekt de Commissie 
derhalve om in ontwikkelingslanden een betere markttoegang voor financiële diensten te 
bevorderen.
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