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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de 
Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke 
verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten, teneinde bijlage 1 bij de verklaring over de afsluiting van de onderhandelingen 
over de binnenlandse regelingen voor diensten van 2 december 2021 daarin op te nemen
(COM(2022)0257 – C9-0224/2022 – 2022/0174(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2022)0257),

– gezien de ontwerpovereenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke 
verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in 
diensten, teneinde bijlage 1 bij de verklaring over de afronding van de 
onderhandelingen over binnenlandse regelgeving voor diensten van 2 december 2021 
(09982/2022) daarin op te nemen,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend op grond van 
artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v), 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0224/2022),

– gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0257/2022),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten, en aan de Wereldhandelsorganisatie.
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TOELICHTING

In artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) wordt de 
opdracht gegeven de nodige disciplines op te stellen om ervoor te zorgen dat maatregelen in 
verband met kwalificaties en procedures, technische normen en vergunningen geen onnodige 
belemmeringen voor de handel in diensten vormen. De leden van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) onderhandelen al vele jaren over dergelijke disciplines voor 
binnenlandse regelgeving.

Tijdens MC11 en daarna heeft een groep van 59 leden van de WTO, inclusief de Europese 
Unie, een gezamenlijke ministeriële verklaring inzake binnenlandse regelgeving voor diensten 
uitgebracht, waarin zij eens te meer toezeggen zich te zullen beijveren voor succes in de 
onderhandelingen over binnenlandse regelgeving voor diensten, teneinde het resultaat van de 
werkzaamheden ten laatste tijdens de twaalfde ministersconferentie in hun respectieve lijsten 
van specifieke verbintenissen op te nemen.

De onderhandelingen over deze gezamenlijke verklaring c.q. dit initiatief werden op 2 
december 2021 met succes afgerond, waarmee de eerste plurilaterale overeenkomst en het 
eerste resultaat op het gebied van diensten in meer dan 20 jaar een feit waren. 

In een op 2 december 2021 uitgebrachte verklaring over de afronding van de 
onderhandelingen over binnenlandse regelgeving voor diensten (de “verklaring”) namen 67 
WTO-leden nota van de afronding van de onderhandelingen over het referentiedocument dat 
als bijlage 1 bij de verklaring is gevoegd. Zij waren ook ingenomen met de lijsten van 
specifieke verbintenissen die waren ingediend als hun bijdragen aan de afronding van de 
onderhandelingen. Die 67 WTO-leden zijn goed voor meer dan 90 % van de mondiale handel 
in diensten. 

De partijen bij de verklaring bevestigden hun voornemen om de overeengekomen disciplines 
als bijkomende verbintenissen in hun GATS-lijsten op te nemen. De deelnemers streven 
ernaar om, na de voltooiing van eventuele binnenlandse procedures, hun lijsten van specifieke 
verbintenissen binnen twaalf maanden na de datum van de verklaring ter certificering in te 
dienen. Met de certificering zullen de deelnemers rechtsgevolgen verlenen aan de disciplines 
van bijlage 1 bij de verklaring.

De economische gevolgen van deze overeenkomst, die hoofdzakelijk kmo’s en vrouwelijke 
ondernemers ten goede zullen komen, zullen aanzienlijk zijn. De transparante 
goedkeuringssystemen zullen ook ontwikkelingslanden ten goede komen. De verklaring is 
ook ondertekend door de VS en China. Gezien dit alles is rapporteur van mening dat INTA, 
als de ten principale bevoegde commissie, en het Europees Parlement, als een EU-instelling 
met bevoegdheden op het gebied van internationale overeenkomsten, deze overeenkomst 
moeten goedkeuren en derhalve hun instemming moeten verlenen.
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PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Aanspreking Sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging 
van de lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de 
Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, teneinde 
bijlage 1 bij de verklaring over de afsluiting van de onderhandelingen 
over de binnenlandse regelingen voor diensten van 2 december 2021 
daarin op te nemen
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HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
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