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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. močno podpira mnenje Komisije, da je dostop na trg bistveni sestavni del lizbonske 
agende za rast in delovna mesta; 

2. priznava, da je pridobitev dostopa na trg storitev v okviru sedanjih pogajanjih o razvojni 
agendi iz Dohe težaven proces; poziva Komisijo, naj oblikuje uravnotežen paket z 
ambiciozno ponudbo storitev, zlasti finančnih storitev, kjer ima Evropska unija močan 
potencial rasti;

3. ugotavlja, da je trg finančnih storitev EU med najbolj odprtimi na svetu, vendar poudarja, 
da se mora Evropska unija odločneje pogajati o trgovanju s storitvami in podpreti načela 
odprtosti, razvoja in vzajemnosti; 

4. poziva države članice, naj si skupaj s Komisijo prizadevajo za bolj integrirano in skladno 
trgovinsko politiko, zlasti na področju vlaganj; poudarja, da države članice ne bi smele 
precenjevati tveganj, ki jih predstavljajo tuja vlaganja, temveč se usmeriti v učinkovito 
odpiranje svojih gospodarstev, tudi v okviru državnih naložbenih skladov;

5. se strinja z močno podporo, ki jo Komisija namenja večstranskim trgovinskim 
pogajanjem, vendar ugotavlja, da so za trgovino s storitvami, zlasti finančnimi storitvami, 
sporazumi o prosti trgovini za doseganje dostopa na trg primernejši; močno podpira 
sklenitev celovitih sporazumov o gospodarskem partnerstvu z državami AKP, 
sporazumov, ki ne zajemajo le blaga, temveč tudi storitve in vlaganja ter s tem državam 
omogočajo vključevanje v svetovno gospodarstvo; 

6. meni, da je dostop do finančnih storitev (mikro kreditov, dostop do bančnih računov in 
osnovnih bančnih storitev) še posebej potreben zato, da se posamezniki iz držav v razvoju 
vključijo v osnovne gospodarske dejavnosti, zato poziva Komisijo, naj v teh državah 
boljši dostop do trga finančnih storitev spodbuja.
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