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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice recomandă Comisiei pentru comerţ internaţional, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. sprijină cu fermitate punctul de vedere al Comisiei potrivit căruia accesul pe piaţă este o 
componentă esenţială a agendei de la Lisabona pentru creşterea economică şi crearea de 
locuri de muncă; 

2. recunoaşte că realizarea accesului serviciilor pe piaţă reprezintă un proces dificil din 
cadrul negocierilor în curs privind Agenda de dezvoltare de la Doha; invită Comisia să 
urmărească adoptarea unui pachet echilibrat cu o ofertă ambiţioasă în ceea ce priveşte 
serviciile, în special cele financiare, domeniu în care Uniunea Europeană posedă un 
potenţial ridicat de creştere;

3. constată că, în ceea ce priveşte serviciile financiare, UE are una dintre cele mai deschise 
pieţe de la nivel mondial, dar subliniază faptul că Uniunea Europeană trebuie să ducă 
negocieri mai ofensive în domeniul schimburilor comerciale din sectorul de servicii şi să 
sprijine principiile de deschidere, dezvoltare şi reciprocitate; 

4. invită statele membre să acţioneze împreună cu Comisia în favoarea unei politici 
comerciale mai integrate şi coerente, în special în domeniul investiţiilor; subliniază faptul 
că statele membre nu ar trebui să supraestimeze riscurile investiţiilor străine, ci să 
urmărească o reală deschidere a economiilor lor, inclusiv în cadrul fondurilor suverane de 
investiţii;

5. sprijină asistenţa fermă acordată de Comisie negocierilor comerciale multilaterale, dar 
constată că, în ceea ce priveşte schimburile comerciale în sectorul de servicii, în special al 
serviciilor financiare, acordurile de liber schimb pot fi mai potrivite pentru a câştiga 
accesul pe piaţă; sprijină cu fermitate încheierea unor acorduri de parteneriat economic 
complet cu ţările ACP, care să se refere nu doar la bunuri, ci şi la servicii şi investiţii, 
permiţând astfel integrarea ţărilor respective în economia mondială; 

6. consideră că în special cetăţenii ţărilor în curs de dezvoltare au nevoie de acces la 
serviciile financiare (microcredite, acces la conturi bancare şi servicii bancare de bază), 
pentru a putea iniţia activităţi economice de bază şi, prin urmare, solicită Comisiei să 
promoveze accesul mai eficient pe piaţă al serviciilor financiare în ţările în curs de 
dezvoltare.  
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