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Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o otvorení rokovaní o viacstrannej dohode o 
službách

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predošlú správu o službách, najmä na svoje uznesenie zo 4. 
septembra 20081 o obchode so službami,

– so zreteľom na svoje predošlé správy o stave rozvojového programu z Dauhy 
a o budúcnosti Svetovej obchodne organizácie (WTO), najmä na svoje uznesenia zo 
16.decembra 20092 o perspektívach rozvojového programu z Dauhy (DDA) po siedmej 
ministerskej konferencii WTO a zo 14. septembra 20113 o súčasnom stave rokovaní 
o rozvojovom programe z Dauhy,

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2011 o obchodných 
a investičných prekážkach4,

– so zreteľom na Všeobecnú dohodu o obchode so službami (GATS), ktorá nadobudla 
platnosť 1. januára 1995,

– so zreteľom na návrh smerníc na rokovania o viacstrannej dohode o obchode so službami, 
ktorú predložila Európska komisia 15. februára 2013,

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti 
– obchodná politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 20205,

– so zreteľom na správu Európskej komisie Európskej rade s názvom Správa o obchodných 
a investičných bariérach (2012)6,

– so zreteľom na správu WTO o osobitnom rokovacom zasadnutí o obchode so službami 
z 21. apríla 20117, ktorú vypracoval predseda Rady pre obchod so službami, veľvyslanec 
Fernando de Mateo pre Výbor pre obchodné rokovania  

– so zreteľom na vyjadrenie skupiny „Really Good Friends“ vydaného 5. júla 2012;

– so zreteľom na článok 120 rokovacieho poriadku,

A. keďže služby predstavujú takmer tri štvrtiny HDP EÚ a zamestnanosti a sú rozhodujúce 
pre zachovanie a posilnenie konkurencieschopnosti EÚ;

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0407.
2 Prijaté texty, P7_TA(2009)0110.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0380.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0565.
5 COM(2010)0612.
6 COM(2012)070 final.
7 TN/S/36.
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B. keďže služby v roku 2011 tvorili 27,4% vývozu EÚ a polovicu priamych zahraničných 
investícií v tretích krajinách;

C. keďže EÚ ako najväčší svetový vývozca služieb s podielom 28 % celkového vývozu 
služieb vo svete zohráva v obchode so službami dôležitú úlohu;

D. keďže 129 členov WTO prijalo v rámci Všeobecnej dohody o obchode so službami 
(GATS) určité záväzky, ale väčšina týchto krajín nevyjadrila tieto záväzky vo všetkých 
odvetviach; 

E. keďže v čase konania 6. ministerskej konferencie WTO v roku 2005 v Hongkongu, 
návrhy nových služieb predložilo sotva 30 krajín; a keďže mnohostranné rokovania 
o službách sa od júla 2008 takmer neposunuli vpred; 

F. keďže v následnosti na hospodársku krízu v rokoch 2008 – 2009 boli zavedené nové 
ochranárske opatrenia s cieľom obmedziť obchod so službami;

G. keďže skupina „Really Good Friends of Services“ viedla v priebehu roku 2012 predbežné 
rozhovory o forme a obsahu dohody o obchode so službami (TISA); 

H. keďže 21 členov WTO1 vedúcich rokovania s EÚ sú väčšinou rozvinuté krajiny 
a predstavujú 70 % celosvetového objemu cezhraničného obchodu so službami (s 
výnimkou obchodu so službami v rámci EÚ) a 58 % objemu obchodu EÚ s komerčnými 
službami; keďže na rokovaniach sa nezúčastňuje žiadna krajina BRICS, žiadny člen 
združenia ASEAN ani žiadna africká krajina; 

I. keďže Komisia predložila Rade 15. februára 2013 návrh smerníc na rokovania a 18. 
marca 2013 prijala mandát zúčastniť sa na rokovaniach o dohode TISA;

1. domnieva sa, že mnohostranný systém obchodovania zakotvený vo WTO je stále 
najúčinnejším rámcom na dosiahnutie otvoreného a spravodlivého obchodu na 
celosvetovej úrovni; súhlasí však s tým, že v dôsledku patovej situácie, ku ktorej došlo na 
8. ministerskej konferencii WTO v decembri 2011, boli potrebné nové dvojstranné 
a viacstranné iniciatívy, ktoré by obchodným rokovaniam v Ženeve poskytli impulz; 

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že obchodu so službami sa od otvorenia kola rokovaní 
v Dauhe venovala len malá pozornosť; zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že vznik 
celosvetových hodnotových reťazcov závisí od poskytovania služieb, služby sú oporou 
hospodárstva a obchodu 21. storočia, pretože ;

3. odsudzuje skutočnosť, že zoznamy zúčastnených strán dohody GATS sú zastarané 
a neodrážajú de facto autonómnu mieru obmedzovania obchodu so službami v týchto 
krajinách; ako aj to, že členstvo vo WTO stále vykazuje veľmi odlišnú a nejasnú mieru 
liberalizácie obchodu so službami a disciplíny dodržiavania záväzkov týchto krajín; 

4. víta otvorenie rokovaní o dohode TISA a vyzýva Európsku úniu, aby sa na týchto 
rokovaniach podieľala od ich počiatku s cieľom presadzovať záujmy EÚ a obhájiť svoje 
stanoviská k forme a obsahu dohôd; nazdáva sa, že účasťou Európskej únie možno 
podporiť súdržnosť medzi dohodou TISA a mnohostranným systémom a prispieť 
k zaručeniu vhodnej parlamentnej kontroly rokovacieho procesu;

                                               
1 Austrália, Kanada, Čile, čínsky Tchaj-pej, Kostarika, Európska únia, Hongkong, Čína, Island, Izrael, Japonsko, 
Kórejská republika, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Pakistan, Paraguaj, Peru, Švajčiarsko, Turecko a USA.
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5. je presvedčený, že sa nedosiahlo dostatočné množstvo, aby sa umožnilo rozšírenie výhod 
tejto budúcej dohody TISA na všetkých členov vo WTO, a následne že doložka 
najvyšších výhod GATS1 by sa naň nemala vzťahovať; 

6. so znepokojením však poznamenáva, že medzi zúčastnené strany rokovaní nepatria novo 
vznikajúce trhy, v ktorých spočívajú predpoklady na rast obchodu a investícií do služieb 
a v ktorých sa vyskytujú najväčšie prekážky, najmä vo vzťahu k zahraničným 
investíciám; vyzýva preto Čínu a ostatné rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, aby sa zapojili 
do rokovaní;

7. nazdáva sa, že otvorenie možnosti iným krajinám vrátane rozvíjajúcich sa ekonomík 
zúčastniť sa na rokovaniach by nemalo viesť k zníženiu miery ambícií tejto dohody, 
pretože iba vysoký stupeň liberalizácie a konvergencie disciplíny by mohol tieto krajiny 
presvedčiť, aby sa pridali k rokovaniam;

8. vyjadruje uznanie tomu, že ak sa má otvoriť možnosť „multilateralizácie“ dohody TISA, 
jej podoba by mala sledovať vzor dohody GATS z hľadiska formy a obsahu, a to vrátane 
pojmu pozitívneho zoznamu záväzkov, a mala by prevziať základné vymedzenia pojmov, 
zásady a pravidlá týkajúce sa vnútroštátneho zaobchádzania, prístupu na trh a disciplín;

9. naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala počiatočnú ponuku podobnú jej poslednej 
ponuke harmonogramu GATS a aby sa v rokovaniach o záväzkoch v oblasti prístupu na 
trh zamerala na tieto ciele:

– zabezpečiť lepšie rovnaké podmienky tým, že obmedzí nerovnováhu v oblasti 
záväzkov GATS medzi jednotlivými zúčastnenými stranami, odvetviami 
a režimami a že zaviaže prekážky na ich najnižšej možnej úrovni; 

– presadzovať ambicióznu ofenzívnu agendu, najmä v oblasti finančných 
a právnych služieb, dopravy, služieb v oblasti životného prostredia, cestovného 
ruchu a výstavby;

– chrániť európske citlivé otázky v oblasti verejných služieb a audiovizuálnych 
služieb, najmä tým ,že nebude navrhovať ďalšie záväzky v odvetviach verejného 
vzdelávania a zdravotníctva; 

– zaujať obozretný prístup k predkladaniu ponúk k režimu 4 s výnimkou 
rokovacích pravidiel o vízach, ktoré nie sú predmetom WTO; 

– zachovať neutralitu k verejnej alebo súkromnej povahe vlastníctva 
hospodárskych operátorov, na ktorých sa vzťahujú záväzky;

10. poznamenáva, že EÚ už uzavrela dvojstranné obchodné dohody s niektorými zo svojich 
rokovacích partnerov (vrátane Japonska a čoskoro aj s USA) alebo o nich vedie 
rokovania, a to vrátane podrobných kapitol o službách, v ktorých sa lepšie riešia 
dvojstranné aspekty týkajúce sa jednotlivých krajín osobitne; nazdáva sa, že pokiaľ ide 

                                               
1 Článok II GATS.
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o prístup na trh, výsledok týchto rokovaní s EÚ majú v rukách ostatní partneri (napr. 
Mexiko, Čile, Taiwan, Turecko, atď.) 

11. zdôrazňuje, že zahrnutie z á s a d  odkladnej lehoty a západkového efektu do 
harmonogramov by mal umožniť ukotviť záväzky zúčastnených strán na súčasnej úrovni 
a viesť k ďalšiemu postupnému otvoreniu; 

12. nazdáva sa, že dohoda TISA by sa mala vyznačovať silnejšou regulačnou disciplínou 
týkajúcimi sa transparentnosti, hospodárskej súťaže, požiadaviek na vydávanie povolení, 
ako aj predpismi pre jednotlivé odvetvia, bez ohľadu na právo krajín prijímať predpisy, 
ktoré budú riadne opodstatnené pre splnenie cieľov verejnej politiky1;

13. zdôrazňuje, že toto rokovanie predstavuje príležitosť na vznik lepších predpisov 
o verejnom obstarávaní2 a dotáciách3 v odvetví služieb, v prípade ktorých rokovania 
GATS uviazli na mŕtvom bode; 

14. nazdáva sa, že dohoda TISA by mala zahŕňať doložku o pristúpení, ustanovenia 
vymedzujúce podmienky a postupy „multilateralizácie“ dohody na celé členstvo WTO 
a osobitný mechanizmus riešenia konfliktov bez toho, aby bol dotknutý všeobecný 
opravný mechanizmus WTO v oblasti riešenia konfliktov;

15. víta zámer Komisie čím skôr vykonať posúdenie vplyvu na udržateľnosť a vyzýva 
zástupcov rokujúcich v mene Komisie, aby bezodkladne zohľadnili sociálne 
a environmentálne obavy, ktoré by sa mohli v hodnotení objaviť; 

16. považuje dvojročný časový rámec na uzavretie týchto rokovanie za veľmi ambiciózny, 
ale súhlasí s tým, že taká dohoda by sa mala uzavrieť čím skôr za predpokladu, že sa 
dosiahnu vyššie uvedené ciele;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

                                               
1 Články XIV a XIV a) GATS.
2 Článok XIII GATS.
3 Článok XV GATS.


