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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zdecydowanie popiera pogląd Komisji, zgodnie z którym dostęp do rynku jest istotnym 
elementem strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

2. uznaje, że uzyskiwanie dostępu do rynku w przypadku usług jest trudnym procesem 
w ramach toczących się negocjacji w sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy; wzywa 
Komisję, aby dążyła do stworzenia zrównoważonego pakietu obejmującego ambitną 
ofertę usług, szczególnie usług finansowych, w przypadku których Unia Europejska 
posiada znaczny potencjał wzrostu;

3. zauważa, że co się tyczy usług finansowych, UE posiada jeden z najbardziej otwartych 
rynków na świecie, podkreśla jednak, że Unia Europejska musi bardziej ofensywnie 
negocjować w sprawie handlu usługami oraz wspierać zasady otwartości, rozwoju 
i wzajemności;

4. wzywa państwa członkowskie, aby wspólnie z Komisją pracowały na rzecz bardziej 
zintegrowanej i spójnej polityki handlowej, w szczególności w dziedzinie inwestycji; 
podkreśla, że państwa członkowskie nie powinny przeceniać ryzyka inwestycji 
zagranicznych, lecz dążyć do faktycznej otwartości swych gospodarek, również 
w kontekście państwowych funduszy inwestycyjnych;

5. popiera zdecydowane wsparcie Komisji dla wielostronnych negocjacji w sprawie handlu, 
zauważa jednak, że w przypadku handlu usługami, szczególnie usługami finansowymi, 
umowy o wolnym handlu mogą być bardziej odpowiednie do celu, jakim jest uzyskanie 
dostępu do rynku; zdecydowanie popiera realizację pełnych umów o partnerstwie 
gospodarczym z krajami AKP, obejmujących nie tylko towary, lecz także usługi 
i inwestycje, a tym samym umożliwiających tym krajom integrację ze światową 
gospodarką; 

6. uważa, że dostęp do usług finansowych (mikrokredyty, dostęp do kont bankowych 
i podstawowe usługi bankowe), w szczególności, jest niezbędny obywatelom krajów 
rozwijających się, aby mogli oni podejmować podstawową działalność gospodarczą, 
dlatego zwraca się do Komisji o wspieranie lepszego dostępu do rynku dla usług 
finansowych w krajach rozwijających się. 
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