
22. elítéli az Egyesült Államok „általános tilalmi szabályát” („global gag rule”), amely megakadályozza, 
hogy azok a külföldi nem kormányzati szervezetek, amelyek családtervezési támogatást kapnak az Egyesült 
Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalától, saját, nem amerikai forrásaikat legális terhességmegszakítással 
kapcsolatos szolgáltatásokra, orvosi tanácsadásra vagy terhességmegszakításra való beutalásra fordítsák; 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Interparlamentáris Uniónak és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának. 

Szolgáltatások kereskedelme 

P6_TA(2008)0407 

Az Európai Parlament 2008. szeptember 4-i állásfoglalása a szolgáltatások kereskedelméről 
(2008/2004(INI)) 

(2009/C 295 E/17) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményre (GATS), amely 1995 január
jában lépett hatályba, 

— tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Globális Európa: Nemzetközi versenyképesség – Hozzájárulás az EU 
növekedési és munkahelyteremtési stratégiájához” című bizottsági közleményre (COM(2006)0567), 

— tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Globális Európa: Szorosabb együttműködés az európai exportőrök piacra 
jutásának elősegítése érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2007)0183), 

— tekintettel az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Cariforum-államok közötti gazda
sági partnerségi megállapodás aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló 
javaslatra (COM(2008)0155), 

— tekintettel az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt a Cariforum-államok közötti gazda
sági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra 
(COM(2008)0156), 

— tekintettel a „Globális Európa – a versenyképesség külső szempontjai” ( 1 ) című, 2007. május 22-i állás
foglalására, 

— tekintettel az európai vállalkozások piacra jutásának elősegítésére vonatkozó európai uniós stratégiáról 
szóló, 2008. február 19-i állásfoglalására ( 2 ), 

— tekintettel az EU és Korea közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló, 2007. december 13-i 
állásfoglalására ( 3 ), 

— tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) folytatott kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatokról szóló, 2008. május 8-i állásfoglalására ( 4 ), 

— tekintettel a WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékeléséről szóló, 2006. 
április 4-i állásfoglalására ( 5 ),
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— tekintettel az interregionális társulási megállapodás megkötése céljából az EU és a Mercosur közötti 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2006. október 12-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az EU–USA transzatlanti gazdasági kapcsolatokról szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására ( 2 ), 

— tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásairól szóló, 2005. október 13-i állás
foglalására ( 3 ), 

— tekintettel az EU és India közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2006. szeptember 28-i 
állásfoglalására ( 4 ), 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság 
és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A6-0283/2008), 

A. mivel a szolgáltatások kereskedelmét tekintve az EU a legversenyképesebb szereplő; mivel a világ teljes 
exportjának több mint 28 %-át bonyolító EU a világ legnagyobb exportőre és szolgáltatója, és ilyen 
módon jelentős érdeke fűződik az áruk, szolgáltatások és beruházások új piacai megnyitásának biztosí
tásához; 

B. mivel 2007-ben a 25 tagú EU GDP-jének több mint 75 %-a szolgáltatásokból származott; mivel 2007- 
ben Észak-Amerikában a GDP 78 %-a, Afrikában 52 %-a és Ázsiában 60 %-a származott szolgáltatá
sokból; 

C. mivel a világkereskedelemnek mostanra 25 %-át teszi ki a szolgáltatások kereskedelme, mivel az ágazat 
hatalmas potenciállal rendelkezik, és ebben a szektorban minden más gazdasági szektornál több munka
hely keletkezik; 

D. mivel a foglalkoztatás minőségi fejlesztését egyben a munkahelyek mennyiségi növekedése kísérte; 
megjegyzi, hogy a szolgáltatási ágazatban a legmagasabb szintű a részmunkaidős foglalkoztatás, vala
mint, hogy e gazdasági ágazat fejlődése érdekében figyelembe kell venni a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) ajánlásait; 

E. mivel a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO) ágyazott multilaterális kereskedelmi rendszer továbbra is a 
globális alapú tisztességes és méltányos áru- és szolgáltatáskereskedelem elérésének leghatékonyabb 
kerete, a megfelelő szabályozás kidolgozásán és e szabályoknak való megfelelés biztosításán keresztül; 
mivel a WTO-nak a GATS tekintetében fennálló szerepe kapcsán figyelembe kell venni a szolgáltatási 
ágazat eltérő jellegét, amely önmagában nem alkalmas az ágazatot érintő liberalizáció mértékének vagy a 
kereskedelem fennmaradó korlátainak mennyiségi mérésére; 

F. mivel a szolgáltatások kereskedelmének multilaterális kerete a GATS, és annak is kell maradnia; mivel ez 
nem tiltja az államoknak, és különösen az EU-nak, hogy olyan kétoldalú megállapodásokról tárgyaljon, 
amelyek sajátos kötelezettségvállalásokra nézve messzebb mutató menetrendet állapítanak meg, figye
lembe véve azonban, hogy a kétoldalú megállapodások hátrányosan befolyásolhatják a multilaterális 
keretek fejlődését és jelentőségét; 

G. mivel a gazdasági siker előfeltétele a hatékony szolgáltatási infrastruktúra; mivel a fejlődő országokban az 
áruk és szolgáltatások exportőreit és termelőit a világszínvonalú szolgáltatásokhoz való hozzáférés segíti 
abban, hogy előnyt kovácsoljanak versenyképességükből; mivel számos fejlődő országnak külföldi befek
tetésekre és szakértelemre alapozva sikerült betörniük a nemzetközi piacokra; mivel a szolgáltatások 
liberalizációja így sok fejlesztési stratégia kulcsfontosságú elemévé vált; 

H. mivel a kereskedelmi akadályok és a határátlépést követő akadályok nem csak az áruk kereskedelmét 
korlátozzák, hanem jelentősen érintik a szolgáltatások kereskedelmét és a közbeszerzést is;
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I. mivel a szolgáltatási piac megnyitásakor egyértelműen különbséget kell tenni az iparosodott országok és 
a fejlődő országok között, illetve az egyes fejlődő országok között is annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyék azok különböző fejlettségi szintjét; 

J. mivel néhány fejlődő országnak, és különösen a legkevésbé fejlett országoknak meg kell erősíteniük 
irányításukat, valamint hatékony struktúrákat és infrastruktúrákat kell kialakítaniuk a kereskedelem 
fokozására és a szolgáltatási piac bővítésére; 

K. mivel fontos, hogy a Parlament időben hozzájusson a Bizottságnak adott különböző tárgyalási megbí
zások szövegeihez; 

Általános megjegyzések 

1. rámutat, hogy a fejlesztésre és a szegénység csökkentésére berendezkedett nemzetközi kereskede
lemnek hozzá kell járulnia a társadalmi haladáshoz és a minőségi foglalkoztatáshoz is; a kereskedelmi 
szabályoknak meg kell felelniük az ILO szociális normáinak; a munkahelyi kizsákmányolás minden formája 
elleni küzdelmet célzó intézkedések (különösen a kényszermunka és a gyermekmunka tilalma) a szakszer
vetek szabadságának tiszteletben tartásával együtt elengedhetetlenek a mindenki érdekét szolgáló kiegyen
súlyozott kereskedelemhez; ismételten megerősíti annak szükségességét, hogy megvizsgálják a kereskedelem 
és a társadalmi kérdések közötti kölcsönhatást; 

2. felhívja a figyelmet az EU-s szolgáltatók magas szintű külső versenyképességére; felszólítja a Bizott
ságot, hogy a kereskedelmi tárgyalások során ragaszkodjon mind a szolgáltatások progresszív és kölcsönös 
megnyitásához, mind pedig egy olyan politika kialakításához, amely a szabályok fokozott átláthatóságán és 
előreláthatóságán alapul, és amelyet a korrupció és a monopóliumok elleni küzdelmet szolgáló szigorú 
szabályok és szankciók kísérnek, annak érdekében, hogy a megállapodás mindkét felének polgárai és 
vállalkozói a szolgáltatások szélesebb köréhez férhessenek hozzá; 

3. teljes mértékben elismeri a különböző jellegű szolgáltatások közötti meglévő különbségtételt, külö
nösen a kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű szolgáltatások közötti különbségtétel szükségességét; 
hangsúlyozza egy külön megközelítés szükségességét a közérdekű szolgáltatások piacainak megnyitásával 
kapcsolatban; 

4. emlékeztet arra, hogy a kötelezettségvállalások ütemezésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
különböző tagállami érdekeket és a fejlődő országok érdekeit, a polgárok közötti gazdasági egyenlőtlen
ségekkel együtt; 

5. úgy véli, hogy a szolgáltatások eredményesen működő belső piaca fontos az EU-n belüli vállalkozások 
globális versenyképessége szempontjából; hangsúlyozza, hogy emiatt fontos a közösségi jogszabályok – 
beleértve a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet ( 1 ) – időben történő és megfelelő 
végrehajtása és átültetése; 

6. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási ágazat számos megoldást nyújthat a környezeti problémákra, és úgy 
véli, hogy a szolgáltatások az EU know-how-exportjában az egyik legfontosabb hozzáadott értéket képvi
selik; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a szolgáltatási ágazat jelentőségét a fenntartható fejlődést 
célzó politika kialakításakor; 

7. üdvözli, hogy a Bizottság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a globalizáció kedvező hatásait a fogyasztók 
is érezzék; kiemeli, hogy a fogyasztók magas szintű védelmével összekapcsolva a szolgáltatások terén a 
tisztességes verseny alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy a fogyasztók részesüljenek a liberalizált 
EU-s piacok előnyeiből; 

8. meggyőződése, hogy a szolgáltatások minden gazdaságban fontos szerepet játszanak, továbbá úgy véli, 
hogy a szolgáltatások piacához való hozzáférés szélesebb körben való és a különböző gazdasági helyzeteket 
is szem előtt tartó megnyitása éppen ezért nemcsak a fejlett, de a fejlődő országok számára is fontos; 

9. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU figyelembe vegye a különböző fejlettségi szinteket a 
szolgáltatások deregulációjának és liberalizációjának megkövetelésekor, és ezért kiemeli, hogy az EU nem tud 
egységes modellt kényszeríteni más országokra, és ezt nem is szabad megtennie;
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10. úgy véli, hogy a kedvező eredmények biztosítása érdekében egy új szolgáltatási ágazat liberalizációját 
– különösen a fejlődő országokban – minden esetben: – új szabályoknak, valamint ellenőrzési és végrehajtási 
mechanizmusoknak kell kísérniük, amelyek kiterjednek a lakosságra és a környezetre gyakorolt hatásokra; 

11. tudatában van annak, hogy a GATS egy melléklet formájában egészülne ki az újonnan javasolt 
belföldi szabályozási renddel, amely a megállapodás módosítását követeli meg; felszólítja a Bizottságot, 
hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet a belföldi szabályozással foglalkozó GATS-munkacsoport 
eljárásairól, valamint hogy együttdöntési eljárás keretében nyújtsa be a GATS-megállapodás módosításáról 
szóló határozatokat a Parlamentnek; 

12. elismeri az államok függetlenségét, és így jogukat is a szolgáltatások bármely területének és külö
nösen a közszolgáltatások területének szabályozásához, tekintet nélkül arra, hogy a GATS keretében elkö
telezték-e magukat, feltéve, hogy a szabályozás a GATS belföldi szabályozásról szóló VI. cikkével össz
hangban történik; úgy véli, hogy a szolgáltatási piac megfelelő működéséhez világos és jogilag egyértelmű 
szabályozásra van szükség; 

13. úgy gondolja, hogy – amennyiben belföldi szabályozási intézkedések kísérik őket – a szolgáltatási 
verseny megnyitásából származó hatékonysági előnyök lehetővé tennék a kevésbé fejlett országok számára 
azt, hogy szolgáltatások szélesebb választékát kínálják polgáraiknak; hangsúlyozza az általános, mindenki 
számára elérhető és fenntartható szolgáltatások megfizethető áron és magas színvonalon való biztosításának 
fontosságát; 

14. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a liberalizációt szabályok és normák irányítsák; ösztönzi a 
környezetvédelmi és minőségi normáknak történő ésszerű és objektív megfelelést, anélkül, hogy szükség
telen akadályokat állítanának a kereskedelem útjába; 

15. üdvözli, hogy a Bizottság nyilvánossá tette a jelenlegi GATS tárgyalások közösségi ajánlati csomagját; 
úgy ítéli meg azonban, hogy a Bizottságnak nagyobb részletességgel kellene tárgyalnia a jelenlegi fejlemé
nyekről a Parlamenttel és annak illetékes bizottságaival; 

16. rámutat, hogy a szolgáltatások kereskedelme nagyrészt a tapasztalatok országok közötti átadása, és 
ezért a szolgáltatások szabad kereskedelme fontos részét képezi minden fejlesztési stratégiának, mivel 
lehetővé teszi a know-how széles körben való gyors és eredményes átadását; 

17. elismeri, hogy a tisztességes és átlátható szolgáltatásnyújtással kapcsolatos problémák egy részének 
kialakulásáért néhány fejlődő országban gyakran fejlett gazdaságokban működő vállalatok is felelősek; 

18. kéri a Bizottságot, hogy szolgáljon részletes áttekintéssel az olyan sajátos szolgáltatási ágazatokról, 
mint a szoftveripar, a filmipar, a szállítmányozás és a pénzügyi szolgáltatások, amelyek döntő szerepet 
játszanak néhány fejlődő országban, és amelyeket világszerte nyújtanak és forgalmaznak; kéri továbbá, hogy 
a Bizottság készítsen részletes elemzést arról, hogy ez hogyan hat az európai szolgáltatási piacra; 

19. kéri a Bizottságot, hogy szolgáljon részletes áttekintéssel a világméretekben működő jelentős adat
bányászati szolgáltatásokról; kéri továbbá, hogy a Bizottság nyújtson részletes tájékoztatást a szolgáltatás 
helyéről, nyújtójáról, méretéről és minőségéről; 

A dohai fejlesztési forduló és a GATS 

20. emlékeztet a GATS XIX. cikkére, amely kimondja, hogy a WTO-egyezmény hatálybalépésétől számí
tott legkésőbb öt éven belül, attól kezdődően pedig időszakosan a tagok egymást követő tárgyalási fordu
lókba kezdenek az egyre magasabb szintű liberalizáció megvalósítása céljából; emlékeztet rá, hogy ezekre a 
tárgyalásokra egységes kötelezettségvállalás keretében kerül sor, és ezért azokat összhangba kell hozni a 
tárgyalások egyéb területein jelentkező érdekekkel;
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21. emlékeztet rá, hogy a GATS alapelvei nem tiltják sem a privatizációt, sem pedig a deregulációt; éppen 
ezért rámutat, hogy minden egyes állam szabadon liberalizálhat bármilyen ágazatot; hangsúlyozza, hogy a 
GATS menetrendje az egyes WTO tagok szolgáltatások kereskedelme tekintetében vállalt kötelezettségeivel 
foglalkozik, és hogy az egyes tagok a GATS kötelezettségvállalásaikon túlmenően is szabadon megnyithatják 
piacukat, feltéve, hogy a GATS-nak a legnagyobb kedvezményben részesülő országok elvéről szóló II. cikkét, 
vagy a gazdasági integrációról szóló V. cikkét betartják; 

22. emlékeztet arra, hogy a dohai fejlesztési fordulónak a fejlesztésre kell összpontosítania, és ennek 
megfelelően a szolgáltatások kereskedelméről folytatott tárgyalásoknak egyidejűleg kell szolgálniuk az EU 
érdekeit és a legszegényebb országok gazdasági növekedését; 

23. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a fejlődő országoknak bizonyos politikai mozgásteret 
engedjenek a kereskedelem megnyitása során a kölcsönösség szintjével kapcsolatban annak érdekében, 
hogy képesek legyenek annak önálló eldöntésére, hogy milyen mélységben és gyorsan hajtsák végre a 
liberalizációt; 

24. tudomásul veszi a fejlődő országoknak az EU-hoz és az USA-hoz szóló kéréseit, főleg a 4. módozat 
ajánlatainak javítására irányulókat; úgy véli, hogy meg kell találni a mindkét fél számára kielégítő egyensúlyi 
állapotot; azt kéri, hogy a Bizottság tájékoztassa az eredeti kérésektől való eltérésekről; 

Kétoldalú és regionális megállapodások 

25. szorgalmazza világos és ambiciózus kötelezettségvállalási szint kialakítását a jelenleg tárgyalási 
szakaszban lévő és az elkövetkezendő kétoldalú és regionális megállapodásokban; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy azokba az emberi jogokkal és a társadalmi normákkal kapcsolatos rendelkezéseket is 
foglaljanak bele; 

26. tudomásul veszi az AKCS-országok Karibi Fórumával (Cariforum) kötött gazdasági partnerségi megál
lapodás eredményeit; úgy véli, hogy a szolgáltatások kereskedelme a fejlődés motorja, feltéve, hogy szolgál
tatások irányítását szolgáló szilárd és átlátható nemzeti szabályok vannak érvényben; felhív az általános, 
mindenki számára elérhető és fenntartható közszolgáltatások megfizethető áron és magas színvonalon való 
biztosítására; 

27. megjegyzi, hogy az egyezményben foglalt kötelezettségvállalások alapján a Cariforummal kötött 
gazdasági partnerségi megállapodás beruházási fejezete a helyi közösségek ellenvetései ellenére biztosítja a 
külföldi befektetők számára az elvárt hasznot; 

28. különösen támogatja az EU–Cariforum megállapodás 4. módozatáról szóló megállapodást; úgy ítéli 
meg, hogy ezzel kiküszöbölhető az agyak elszívása; 

29. úgy véli az EU–ASEAN szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, hogy a megállapodás közbeszer
zést, befektetéseket és szolgáltatásokat érintő részeinek el kellene ismerniük, hogy az ASEAN-országok 
különböző fejlettségi szinten állnak, és tiszteletben kellene tartaniuk, hogy minden résztvevőnek joga van 
a közszolgáltatások, különösen az alapvető szükségletekhez kapcsolódó közszolgáltatások szabályozásához, 
bár ez nem állhat annak útjába, hogy az állampolgárok igényeit magánvállalatok elégítsék ki olyan 
esetekben, amikor az állam ezekről nem gondoskodik; 

30. az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásával kapcsolatban tisztában van azzal, hogy 
a külföldi cégek nehézségekkel küzdenek a koreai szolgáltatási, így a banki, biztosítási, telekommunikációs, 
hírügynökségi és jogi tanácsadási piacra való bejutáskor; sürgeti a Bizottságot, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodás tárgyalásakor vegye figyelembe az egyre erősödő uniós aggodalmakat a bank- és biztosítási 
szektorban mutatkozó válságra utaló jelekkel kapcsolatban, hiszen az ágazat liberalizációs iramát nem 
kísérte megfelelő és átlátható belföldi szabályozás; 

31. hangsúlyozza az EU–India szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásával kapcsolatban, hogy fontos 
az Indiával való partnerség, és szükség van egy nagyratörő megállapodásra, amelyhez alapvető és széles körű 
kötelezettségvállalások társulnak, és amely a szolgáltatásnyújtás minden formája terén a lehető legkevesebb 
korlátozást tartalmazza az indiai piaci hozzáférés tekintetében; rámutat, hogy a szolgáltatások kereskedelme 
liberalizációjának legalább 90 %-ot kell kitennie mind az ágazati lefedettség, mind a kereskedelem mértéke 
tekintetében, ahogy azt a GATS V. cikkében megfogalmazott lényeges lefedettség kritériuma előírja; hang
súlyozza, hogy a megszorítások különösen súlyosak a pénzügyi szolgáltatások, az értékpapírok, a számvitel, 
a telekommunikáció, a terjesztés, a postai szolgáltatások és a jogi szolgáltatások területén;
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32. aggódik az EU–Öböl-menti Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi megállapodással 
kapcsolatos tárgyalás tekintetében az átláthatóság és az elszámoltathatóság szintje miatt a pénzügyi szol
gáltatások és különösen az állami befektetési alapok befektetéseinek területén; 

Sajátos ágazati kérdések 

33. rámutat, hogy még egyetlen WTO tag sem vállalt kötelezettségeket a vízszolgáltatási ágazatban; 
hangsúlyozza, hogy egy ilyen kötelezettség még nem zárja ki, hogy az adott állam minőségi, biztonsági 
és árszinteket, illetve egyéb, általa helyesnek tartott politikai célokat állapítson meg, és hogy a külföldi 
szolgáltatókra is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a belföldiekre; 

34. hangsúlyozza mind az EU-s iparágak, mind pedig a kereskedelmi partnereink tekintetében az olyan 
kulturális szolgáltatások fontosságát, mint az audiovizuális és a zenei ágazat, illetve a könyvkiadás; felszólítja 
a Bizottságot ezért a kulturális szolgáltatások kereskedelme megfelelő kiegyensúlyozottságának biztosítására, 
tiszteletben tartva egyidejűleg a szellemi tulajdonjogok védelmét; 

35. hangsúlyozza, hogy számos fejlődő országban különösen az idegenforgalmi ágazat járul hozzá 
jelentősen a gazdasághoz; éppen ezért létfontosságúnak tartja, hogy az EU fejlesztési együttműködés és 
technikai segítségnyújtás keretében támogassa ezt az ágazatot; 

36. úgy véli, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacának korábban megvalósított megfelelő és átlátható 
belföldi szabályozás alapján történő körültekintő és szakaszos megnyitása a fejlődő országokban biztosít
hatja a támogatásokhoz való hozzáférést a polgárok és vállalkozók számára helyi munkahelyek teremtése és 
a szegénység mérséklése érdekében, mivel nem lesznek a továbbiakban arra kényszerítve, hogy az állami 
monopóliumokra vagy intézményekre támaszkodjanak; 

37. úgy ítéli meg, hogy külső versenyképességének növelése érdekében az EU-nak kereskedelmi politikája 
keretében olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek fokozzák az elektronikus tranzakciók és kereskedelem 
biztonságát és erősítik az adatvédelmet; 

38. megjegyzi, hogy a szolgáltatások – különösen a pénzügyi szolgáltatások – számos hatásköri területet 
érintenek, továbbá hangsúlyozza, hogy ez az állásfoglalás a szolgáltatások kereskedelméről, azaz a piacok 
igényeken és ajánlatokon alapuló tárgyalások útján történő önkéntes megnyitása révén megvalósuló piacra 
jutásról szól; javasolja, hogy a pénzügyi felügyelettel, a szabályozással és a pénzügyi szolgáltatások külön
böző szempontjaihoz kapcsolódó más kérdésekkel a megfelelő fórumokon foglalkozzanak; 

39. határozottan támogatja a Bizottság azon véleményét, hogy a piacra jutás és a szabad kereskedelem a 
lisszaboni növekedési és foglalkoztatási stratégia létfontosságú részét képezik; hangsúlyozza, hogy a nyílt 
piac a szolgáltatások kiegyensúlyozott és szabályozott szabad kereskedelmével együtt valamennyi résztvevő 
ország és régió számára hasznos lesz; 

40. megállapítja, hogy az EU-s vállalatok nemzetközi aktivitása növekszik, hogy a globális gazdasági 
növekedést nagymértékben a harmadik országok mozgatják, és hogy a piacra jutás javuló lehetőségei 
ezért hozzájárulhatnak az EU versenyképességének megerősítéséhez; 

41. úgy véli, hogy a szolgáltatások kereskedelme az árukereskedelem szükséges kiegészítője, azonban 
nem szabad azokat egymástól elkülönültnek tekinteni; 

42. úgy véli, hogy az OECD-gazdaságokon belül mennyiségileg a szolgáltatói szektor vált a legjelentősebb 
gazdasági ágazattá, továbbá hogy a szolgáltatások növekvő kereskedelme és elérhetősége fokozni fogja a 
gazdasági növekedést, valamint megkönnyíti az üzleti növekedést és fejlődést, javítva más iparágak teljesít
ményét, mivel a szolgáltatások jelentős közbülső hozzájárulást jelentenek, különösen az egyre kiterjedtebb 
összefüggésrendszerrel jellemezhető globalizált világban; 

43. elismeri, hogy a szolgáltatások piacra jutásának megvalósítása nehéz folyamat a WTO dohai fejlesz
tési fordulójának folyamatban lévő tárgyalásain belül; felszólítja a Bizottságot, hogy a szolgáltatások terén 
nyújtott nagyratörő ajánlattal igyekezzen kiegyensúlyozott csomagot kialakítani, különösen a pénzügyi 
szolgáltatások terén, ahol az EU-s ipar versenyelőnyt jelentő tapasztalatokkal és jelentős növekedési poten
ciállal rendelkezik; megállapítja, hogy a szabályokat és normákat tiszteletben kell tartani annak érdekében, 
hogy meg lehessen előzni a szolgáltatásokat gyakran érzékenyen érintő, nem vámjellegű akadályok kiala
kulását; 

44. felhívja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi tárgyalások során teljes mértékben vegye figyelembe az 
általános érdekű szolgáltatásokat, valamint a piacok megnyitásának lehetséges hatását azok megszervezésére;
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45. megállapítja, hogy a pénzügyi szolgáltatások szempontjából az EU rendelkezik a világ egyik legnyi
tottabb piacával, ám hangsúlyozza, hogy az EU-nak támadóbb és kiegyensúlyozottabb kereskedelemre kell 
törekednie a szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgyalásokon, valamint ki kell állnia a nyitottság, a fejlesztés és a 
viszonosság elvei mellett; 

46. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó hatóságok tartsanak 
lépést az európai és a globális pénzügyi szolgáltatások piacának fejlődésével; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat az európai szabályozási keret megerősítésére, valamint az EU és a kereskedelmi partnerei 
közötti szabályozási párbeszéd élénkítésére a kereskedelmi akadályok csökkentése érdekében; 

47. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egyes harmadik országok olyan offshore gyakorlatait, 
amelyek kockára teszik a piacok kölcsönösen előnyös megnyitását; 

48. felszólítja a tagállamokat, hogy a Bizottsággal közösen törekedjenek egy integráltabb és koherensebb 
kereskedelmi politika kialakítására, különösen a befektetések terén; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
nem szabad eltúlozniuk a külföldi befektetések kockázatait, hanem törekedniük kell gazdaságuk tényleges 
nyitottságára, illetve az állami befektetési alapokkal összefüggő közös megközelítésre; tudomásul veszi, hogy 
értékelni kell az olyan kérdéseket, mint például az ellátás biztonsága, különösen az állami tulajdonban álló 
vállalatok által az energiaszektorban eszközölt külföldi befektetések kapcsán, emlékeztet ugyanakkor, hogy 
ezen értékeléseket nem szabad protekcionista intézkedésként használni; 

49. felhívja a Bizottság figyelmét az EU versenyszabályainak betartásával kapcsolatos lehetséges veszé
lyekre, amelyek abból erednek, hogy a közbeszerzésekről szóló WTO-egyezményből hiányzik a viszonosság; 

50. felkéri a Bizottságot, hogy erőteljesebben lépjen fel különösen az interneten keresztül történő hami
sítás ellen, többek között a nemzeti közigazgatások közötti jobb együttműködés elősegítése és a hamisítás 
ellenőrzésének és értékelésének erősítése révén; kéri továbbá a Bizottságot, hogy nyújtson be arra irányuló 
javaslatot a Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy a Közösség és a tagállamok európai szintű kvalitatív és 
statisztikai adatokkal rendelkezzenek a hamisításokról, főleg ami az internetet illeti; 

51. helyesli, hogy a Bizottság erőteljesen támogatja a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokat, ám megálla
pítja, hogy a szolgáltatások – és különösen a pénzügyi szolgáltatások – kereskedelmében a szabadkeres
kedelmi megállapodások alkalmasabb eszközt jelentenek a piacra jutás megvalósítására; úgy véli, hogy 
amikorra az AKCS-országokkal kötött teljes körű Gazdasági Partnerségi Megállapodásokat véglegesítik, 
azoknak nem csak az árukra, hanem a szolgáltatásokra és befektetésekre is ki kellene terjedniük, amenn
yiben ez az országok óhaja; 

52. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi szolgáltatások hatékony piacra jutása jobb lehetőségeket teremt a 
verseny, az átláthatóság és a diverzifikáció számára; megjegyzi, hogy különösen a feltörekvő gazdaságokban 
a hatékony piacra jutás erősebb helyi pénzügyi piacot eredményezhet, ami hasznára válhat a piacra lépni 
szándékozó vállalkozásoknak, valamint nagyobb választékot és jobb termékeket kínál a fogyasztók számára; 

53. figyelemmel az AKCS-országok gyenge pénzügyi, közigazgatási és intézményi kapacitására, felhívja a 
Bizottságot a pénzügyi szolgáltatások ágazatában nemzetközileg elfogadott szabályok betartásának biztosí
tására az adóparadicsomnak tekintett országokkal való kereskedelmi megállapodások tárgyalása és végrehaj
tása során; 

54. éppen a pénzügyi szolgáltatásokhoz (mikrohitelek, bankszámlák, alapvető banki szolgáltatások, 
jelzálog, lízing és faktoring, biztosítás, nyugdíjak, valamint helyi és nemzetközi átutalások) való hozzáférés 
szükséges a fejlődő országok állampolgárai számára ahhoz, hogy alapvető gazdasági tevékenységekbe 
foghassanak, ezért kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a pénzügyi szolgáltatások piacához való hozzáférést 
a fejlődő országokban és bátorítsa a hatékony körültekintő szabályozást, valamint a versenyalapú piacok és 
a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos képzés fejlesztését. 

* 

* * 

55. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, továbbá a Kereskedelmi Világszervezetnek és tagállamainak.
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