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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en 
aftale om ændring af listerne over specifikke forpligtelser i henhold til den almindelige 
overenskomst om handel med tjenesteydelser med henblik på at inkorporere bilag 1 til 
erklæringen om afslutning af forhandlingerne om indenlandsk regulering af 
tjenesteydelser af 2. december 2021
(COM(2022)0257 – C9-0224/2022 – 2022/0174(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2022)0257),

– der henviser til udkastet til aftale om ændring af listerne over specifikke forpligtelser i 
henhold til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med henblik 
på at inkorporere bilag 1 til erklæringen om afslutning af forhandlingerne om 
indenlandsk regulering af tjenesteydelser af 2. december 2021 (09982/2022),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, 
artikel 100, stk. 2, artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0224/2022),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0257/2022),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Verdenshandelsorganisationen.
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BEGRUNDELSE

Artikel VI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) 
indeholder et indbygget mandat, hvorved der kan udarbejdes nødvendige discipliner til sikring 
af, at foranstaltninger vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder samt 
licensudstedelseskrav ikke udgør unødvendige hindringer for handelen med tjenesteydelser. 
Medlemmerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) har i mange år forhandlet om 
sådanne nationale reguleringsdiscipliner.

På den 11. ministerkonference og senere udsendte en gruppe på 59 WTO-medlemmer, 
herunder Den Europæiske Union, en fælles ministererklæring om indenlandsk regulering af 
tjenesteydelser, hvori de bekræftede deres tilsagn om at fremme forhandlingerne om 
indenlandsk regulering af tjenesteydelser med henblik på at indarbejde resultatet af arbejdet i 
deres respektive lister over specifikke forpligtelser inden den 12. ministerkonference.

Forhandlingerne om dette initiativ med en fælles erklæring blev afsluttet med succes den 2. 
december 2021, som markerer den første plurilaterale aftale, der med succes opnåedes 
enighed om, og det første resultat på tjenesteydelsesområdet i mere end 20 år. 

I en erklæring om afslutning af forhandlingerne om indenlandsk regulering af tjenesteydelser, 
som blev udsendt den 2. december 2021 ("erklæringen"), noterede 67 WTO-medlemmer sig 
afslutningen af forhandlingerne om det referencedokument, der er indeholdt i bilag 1 til 
erklæringen. De så samtidig med tilfredshed på de lister over specifikke forpligtelser, der blev 
indgivet som bidrag til afslutningen af forhandlingerne. Disse 67 WTO-medlemmer står for 
mere end 90 % af den globale handel med tjenesteydelser. 

Deltagerne i erklæringen bekræftede deres hensigt om at indarbejde de vedtagne discipliner 
som yderligere forpligtelser i deres GATS-lister. Under hensyntagen til fuldførelsen af 
eventuelle påkrævede indenlandske procedurer bestræber deltagerne sig på at indgive deres 
lister over specifikke forpligtelser til certificering senest 12 måneder efter datoen for denne 
erklæring. Gennem certificeringen vil deltagerne give de discipliner, der er omhandlet i bilag 
1 til erklæringen, retsvirkning.

De økonomiske virkninger af denne aftale, for hvilke de vigtigste støttemodtagere vil være 
SMV'er og kvindelige iværksættere, vil være betydelige. De gennemsigtige 
godkendelsesordninger bør også være til gavn for udviklingslandene. Desuden omfatter 
aftalen både USA og Kina blandt deltagerne. I betragtning af alt dette mener ordføreren, at 
INTA-udvalget som det ansvarlige udvalg og Europa-Parlamentet som en EU-institution med 
prærogativer på området for internationale aftaler bør tiltræde denne aftale og derfor 
godkende forslaget.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om ændring af 
listerne over specifikke forpligtelser i henhold til den almindelige 
overenskomst om handel med tjenesteydelser med henblik på at 
inkorporere bilag 1 til erklæringen om afslutning af forhandlingerne om 
indenlandsk regulering af tjenesteydelser af 2. december 2021
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