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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.. Europaparlamentet stöder helhjärtat kommissionens syn att marknadstillträde är en 
avgörande faktor i Lissabonagendan för tillväxt och sysselsättning.

2. Europaparlamentet medger att det är en svår process i den pågående utvecklingsagendan 
från Doha att uppnå marknadstillträde för tjänster. Kommissionen uppmanas att 
eftersträva ett väl avvägt paket med ett ambitiöst erbjudande för tjänster, särskilt 
finansiella tjänster, där Europeiska unionen har en stark tillväxtpotential.

3. Europaparlamentet konstaterar att EU har en av de mest öppna marknaderna i världen men 
betonar att Europeiska unionen måste föra mer offensiva förhandlingar för handel i 
tjänster och ställa sig bakom principerna om öppenhet, utveckling och ömsesidighet.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att verka för en mer integrerad och 
konsekvent handelspolitik med kommissionen, särskilt när det gäller investeringar. 
Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna inte ska överskatta riskerna med 
utländska investeringar utan eftersträva en effektiv öppenhet i sina ekonomier, även när 
det gäller statliga investeringsfonder.

5. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens starka stöd för multilaterala 
handelsförhandlingar, men för handel med tjänster, särskilt finansiella tjänster, kan 
frihandelsavtal vara bättre lämpade att uppnå marknadstillträde. Europaparlamentet 
stödjer helhjärtat att det ingås fullständiga ekonomiska partnerskapsavtal med AVS-
länderna som inte bara avser varor utan också tjänster och investeringar och därmed gör 
det möjligt för dessa länder att integreras i världsekonomin.

6. Europaparlamentet anser att i synnerhet tillträde till finansiella tjänster (mikrokrediter, 
tillgång till bankkonton och grundläggande banktjänster) är nödvändigt för att enskilda 
personer i utvecklingsländerna ska kunna komma igång med grundläggande ekonomisk 
verksamhet, och kommissionen uppmanas därför att främja bättre marknadstillträde för 
finansiella tjänster i utvecklingsländerna.
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