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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. silne podporuje názor Komisie, že prístup na trh je nevyhnutnou súčasťou Lisabonskej 
agendy pre rast a zamestnanosť; 

2. uznáva, že v oblasti služieb predstavuje úsilie o prístup na trh náročný proces v rámci 
prebiehajúcich rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala 
o vyvážený súbor opatrení, ktorého súčasťou bude ambiciózna ponuka v oblasti služieb, 
predovšetkým finančných služieb, v oblasti ktorých má Európska únia veľký potenciál 
rastu;

3. konštatuje, že v oblasti finančných služieb je trh EÚ jedným z najotvorenejších trhov na 
svete, zdôrazňuje však, že Európska únia sa musí usilovať o ofenzívnejšie rokovania 
o obchode so službami a presadzovať princípy otvorenosti, rozvoja a reciprocity; 

4. vyzýva členské štáty, aby sa predovšetkým v oblasti investovania usilovali spolu 
s Komisiou dosiahnuť integrovanejšiu a celistvejšiu obchodnú politiku; upozorňuje, že 
členské štáty by nemali zveličovať hrozbu zahraničných investícií, ale mali by sa usilovať 
o efektívne otvorenie svojich ekonomík, aj v rámci štátnych investičných fondov;

5. stojí za Komisiou a jej silnou podporou viacstranných obchodných rokovaní, konštatuje 
však, že v prípade obchodu so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, sú na 
dosiahnutie prístupu na trh vhodnejšie dohody o voľnom obchode; silne podporuje 
uzavretie úplných dohôd o hospodárskom partnerstve so štátmi AKT, ktoré neupravujú 
len tovar, ale aj služby a investície a umožňujú tak integráciu týchto krajín do globálneho 
hospodárstva; 

6. domnieva sa, že pre osoby v rozvojových krajinách a ich zapojenie do základných 
ekonomických aktivít je potrebný predovšetkým prístup k finančným službám 
(mikroúvery, prístup k bankovým účtom a základným bankovým službám) a žiada preto 
Komisiu, aby v rozvojových krajinách podporovala lepší prístup na trh v oblasti 
finančných služieb. 
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