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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Apoia fortemente a opinião da Comissão de que o acesso ao mercado é um componente 
essencial da Agenda de Lisboa para o crescimento e o emprego;

2. Reconhece que a realização do acesso dos serviços ao mercado é um processo difícil nas 
negociações em curso da Agenda de Doha para o Desenvolvimento; convida a Comissão a 
levar a cabo um pacote equilibrado com uma oferta ambiciosa de serviços, nomeadamente 
de serviços financeiros, em que a União Europeia tem um forte potencial de crescimento; 

3. Assinala que, no âmbito dos serviços financeiros, a UE dispõe de um dos mercados mais 
abertos a nível mundial, mas sublinha que a União Europeia tem de levar a cabo um 
comércio de serviços mais ofensivo e subscrever os princípios de abertura,
desenvolvimento e reciprocidade; 

4. Convida os Estados-Membros a empenharem-se, em conjunto com a Comissão, por uma 
política comercial mais integrada e coerente, em particular na área dos investimentos; 
refere que os Estados-Membros não devem sobrestimar os riscos de investimento
estrangeiro, mas ter em vista uma abertura eficaz das suas economias, também no 
contexto dos fundos soberanos; 

5. Subscreve o forte apoio da Comissão a negociações de comércio multilaterais, mas 
assinala que, em relação ao comércio de serviços, nomeadamente no que diz respeito aos
serviços financeiros, os acordos de comércio livre se podem adequar melhor à realização 
do acesso ao mercado; apoia fortemente a realização de acordos de parceria económica
globais com os países ACP, englobando não só mercadorias, mas também serviços e o 
investimento, permitindo desta forma a integração desses países na economia mundial; 

6. Considera que o acesso aos serviços financeiros (microcrédito, acesso a contas bancárias e 
serviços bancários básicos) é necessário, em particular, para os indivíduos em países em 
desenvolvimento, para se poder levar a cabo actividades económicas básicas, pelo que
solicita à Comissão que promova um melhor acesso ao mercado dos serviços financeiros 
em países em desenvolvimento. 
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