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Europa-Parlamentets forslag til beslutning om indledning af forhandlinger om en 
plurilateral aftale om tjenesteydelser

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin tidligere betænkning om tjenesteydelser, navnlig sine beslutninger af 
4. september 20081 om handel med tjenesteydelser,

– der henviser til sine tidligere betænkninger om situationen med hensyn til 
Dohaudviklingsdagsordenen (DDA) og WTO's fremtid, navnlig beslutning af 16. 
december 20092 om perspektiverne for Dohaudviklingsdagsordenen (DDA) efter den 
syvende WTO-ministerkonference og beslutning af 14. september 20113 om udviklingen 
i forhandlingerne om Dohaudviklingsdagsordenen,

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2011 om hindringer for handel og 
investering4,

– der henviser til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), 
som trådte i kraft den 1. januar 1995,

– der henviser til udkastet til forhandlingsdirektiver vedrørende forhandling af en 
plurilateral aftale om handel med tjenesteydelser, som Kommissionen forelagde den 15. 
februar 2013,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om ”Handel, vækst og verdensanliggender 
– Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi”5,

– der henviser til Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd "Handels- og 
investeringshindringer – rapport 2012"6,

– der henviser til WTO’s rapport fra formanden for Rådet for Handel med Tjenesteydelser, 
ambassadør Fernando de Mateo, til Komiteen for Handelsforhandlinger på det særlige 
møde i forhandlingerne om handel med tjenesteydelser den 21. april 20117, 

– der henviser til erklæringen fra “Really Good Friends” (RGF), udstedt den 5. juli 2012,

– der henviser til forretningsordenens artikel 120,

A. der henviser til, at tjenesteydelser næsten udgør tre fjerdedele af EU’s BNP og 
                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0407.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0110.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0380.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0565.
5 KOM(2010)0612.
6 KOM(2012)070.
7 TN/S/36.
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beskæftigelse og er afgørende for at bevare og øge EU's konkurrenceevne;
B. der henviser til, at tjenesteydelser udgjorde 27,4 % af EU’s eksport i 2011 og halvdelen af 

EU’s udenlandske direkte investeringer i tredjelande;
C. der henviser til, at Unionen spiller en vigtig rolle inden for handel med tjenesteydelser, da 

den er den største eksportør af tjenesteydelser i verden og står for 28 % af den samlede 
eksport af tjenesteydelser i verden;

D. der henviser til, at 129 WTO-medlemmer har indgået forpligtelser under den almindelige 
overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), men at de fleste af disse lande 
endnu ikke har indgået forpligtelser inden for alle sektorer; 

E. der henviser til, at kun 30 lande på tidspunktet for den sjette ministerkonference i Hong 
Kong i 2005 havde fremsat nye forslag til tjenesteydelsessektorer, og at de multilaterale 
forhandlinger om tjenesteydelser knap nok har bevæget sig fremad siden juli 2008; 

F. der henviser til, at der efter den økonomiske krise i 2008-2009 er blevet indført nye 
protektionistiske foranstaltninger for at begrænse handlen med tjenesteydelser;

G. der henviser til, at der i 2012 blev afholdt indledende drøftelser om udformningen af og 
strukturen i en aftale om handel med tjenesteydelser (Trade In Services Agreement = 
TISA) i gruppen af "virkeligt gode venner af tjenesteydelser" (Really Good Friends of 
Services = RGF); 

H. der henviser til, at de 21 WTO-medlemmer1, der forhandler med EU, hovedsagelig er 
udviklede lande og repræsenterer 70 % af den globale handel med tjenesteydelser på 
tværs af grænserne (den interne EU-handel med tjenesteydelser undtaget) og 
repræsenterer 58 % af EU's handel med kommercielle tjenesteydelser; der henviser til, at 
intet BRICS-land, intet ASEAN-land og intet afrikansk land hidtil har deltaget i disse 
forhandlinger; 

I. der henviser til, at Kommissionen den 15. februar 2013 forelagde Rådet udkast til 
forhandlingsdirektiver og modtog et mandat om at deltage i TISA-forhandlingerne den 
18. marts 2013;

1. mener, at det multilaterale handelssystem i WTO fortsat er langt den mest effektive 
ramme til at opnå en åben og fair samhandel på verdensplan; er enig i, at det som følge af 
den fastlåste situation efter den ottende WTO-ministerkonference i december 2011 var 
nødvendigt at tilføre handelsforhandlingerne i Geneve en ny fremdrift; 

2. beklager, at handel med tjenesteydelser kun har været genstand for begrænset 
opmærksomhed siden Doha-rundens begyndelse; understreger, at tjenesteydelser udgør 
rygraden i den 21. århundredes økonomier og handel, eftersom opkomsten af globale 
værdikæder er afhængig af leveringen af tjenesteydelser;

3. beklager, at GATS' lister over parterne i GATS er blevet forældet og ikke afspejler det 
reelt unilaterale niveau i restriktionerne i handlen med tjenesteydelser i de pågældende 
lande, og at WTO-medlemskabet stadig dækker over meget forskellige og 
uigennemsigtige niveauer hensyn til liberalisering og regler, som landene har forpligtet 

                                               
1 Australien, Canada, Chile, Taiwan, Costa Rica, Den Europæiske Union, Hong Kong, Island, Israel, Japan, 
Republikken Korea, Mexico, New Zealand, Norge, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Schweiz, Tyrkiet og 
USA.
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sig på i forbindelse med handlen med tjenesteydelser; 

4. hilser indledningen af forhandlinger om en TISA velkommen og opfordrer Den 
Europæiske Union til at deltage i disse drøftelser lige fra begyndelsen for at fremme EU-
interesser og forsvare Unionens synspunkter om aftalens udformning og struktur; mener, 
at Den Europæiske Unions deltagelse vil kunne fremme kohærensen mellem TISA og det 
multilaterale system og bidrage til at sikre en passende parlamentarisk kontrol med 
forhandlingsprocessen;

5. mener ikke, at der er opnået tilstrækkelige resultater til at lade fordelene ved denne 
fremtidige TISA omfatte samtlige WTO-medlemmer, og dermed heller ikke, at 
mestbegunstigelsesklausulen under GATS1 bør anvendes på den;

6. bemærker imidlertid med bekymring, at forhandlingsparterne ikke omfatter 
vækstmarkederne, hvor væksten i handel med og investering i tjenesteydelser ligger, og 
hvor hindringerne, især for udenlandske investeringer, er størst; opfordrer derfor Kina og 
andre vækstøkonomier til at indgå i forhandlingerne;

7. mener ikke, at det forhold, at muligheden holdes åben for, at andre lande, herunder 
vækstøkonomier, kan blive part i disse forhandlinger, bør få den virkning, at 
ambitionsniveauet for aftalen sænkes, eftersom kun en høj grad af liberalisering af og 
konvergens mellem reglerne kan overtale disse lande til at indgå i forhandlingerne;

8. anbefaler, at man i udformningen af den kommende TISA for at holde muligheden for, at 
den kan blive virkeligt multilateral, åben, følger GATS' udformning og struktur, herunder 
positivlisten over forpligtelser, og overtager GATS' grundlæggende definitioner og 
principper samt regler for national behandling, markedsadgang og disciplin;

9. opfordrer Kommissionen til at formulere et indledende tilbud, der ligger tæt op ad dens 
seneste tilbud vedrørende GATS-lister, og til at sigte mod følgende mål i forhandlingerne 
om markedsadgangsforpligtelser: 

- sikring af mere lige betingelser ved at reducere ubalancerne i GATS-forpligtelser 
på tværs af parter, sektorer og metoder og ved at binde handelshindringer til deres 
lavest eksisterende niveau; 

- fremme af en ambitiøs og offensiv dagsorden, især om finansielle og juridiske 
tjenesteydelser, transport, miljøtjenester, turisme og byggeri; 

- beskyttelse af områder af særlig betydning for Europa såsom offentlige tjenester 
og audiovisuelle tjenester, især ved ikke at foreslå yderligere forpligtelser inden 
for offentlig uddannelse og sundhedssektoren; 

- anlæggelse af en forsigtighedsstrategi ved forelæggelse af tilbud om metode 4 og 
udelukkelse fra forhandlingerne af visa-regler, som ikke er et WTO-anliggende; 

- neutral holdning til spørgsmålet om, hvorvidt de økonomiske aktører, der 
                                               
1 GATS, artikel II
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omfattes af forpligtelser, er offentligt eller privat ejet;

10. bemærker, at EU allerede har indgået eller indledt forhandlinger om bilaterale 
handelsaftaler med nogle af parterne i forhandlingerne (herunder med Japan og snart også 
med USA), hvori indgår klart formulerede kapitler om tjenesteydelser, der kan sikre den 
bedste behandling af de landespecifikke bilaterale emner; mener i forbindelse med 
markedsadgang, i EU's interesse i disse forhandlinger ligger hos de andre partnere (f.eks. 
Mexico, Chile, Taiwan, Tyrkiet m.fl.); 

11. mener, at det, hvis man indfører principperne om standstill og spærremekanismer i 
listerne over indrømmelser, bør være muligt at binde parternes forpligtelser til de 
nuværende niveauer og indlede en yderligere gradvis åbning; 

12. mener, at TISA bør indeholde mere vidtgående bestemmelser om gennemsigtighed, 
konkurrence, licensbetingelser og sektorspecifikke reguleringer uanset landenes ret til at 
vedtage regulering, der er nødvendig for at opfylde alment offentlige behov1; 

13. understreger, at disse forhandlinger udgør en mulighed for at forbedre reglerne om 
offentlige indkøb2 og støtte3 inden for tjenesteydelser, hvor GATS-forhandlingerne har 
stået i stampe; 

14. mener, at der i TISA bør indgå en tiltrædelsesklausul, bestemmelser om betingelser og 
procedurer for at gøre aftalen virkelig multilateral og kunne udbrede den til alle WTO-
medlemmer og en specifik tvistbilæggelsesmekanisme - med forbehold for anvendelse af 
den generelle WTO-tvistbilæggelsesmekanisme; 

15. glæder sig over, at Kommissionen agter at foretage en 
bæredygtighedsindvirkningsvurdering snarest muligt, og opfordrer Kommissionens 
forhandlere til omgående at tage højde for de sociale og miljømæssige aspekter, som 
vurderingen måtte pege på;  

16. finder en tidshorisont på to år for afslutningen af disse forhandlinger meget ambitiøs, men 
er enig i, at aftalen bør indgås snarest muligt under forudsætning af, at den fører til de 
ovenfor omtalte mål;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 GATS, artikel XIV og XIVa.
2 GATS, artikel XIII.
3 GATS, artikel XV.


