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PR_NLE-AP_Agreement

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)



RR\1265842SK.docx 3/8 PE736.465v02-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA.............................................................................................................6

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU......................................................................................7

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE.......................8



PE736.465v02-00 4/8 RR\1265842SK.docx

SK



RR\1265842SK.docx 5/8 PE736.465v02-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o úprave listín špecifických záväzkov v 
rámci Všeobecnej dohody o obchode so službami s cieľom začleniť prílohu 1 vyhlásenia 
o uzavretí rokovaní o domácej regulácii služieb z 2. decembra 2021, v mene Európskej 
únie
(COM(2022)0257 – C9-0224/2022 – 2022/0174(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2022)0257),

– so zreteľom na návrh dohody o úprave listín špecifických záväzkov v rámci Všeobecnej 
dohody o obchode so službami s cieľom začleniť prílohu 1 vyhlásenia o uzavretí 
rokovaní o domácej regulácii služieb z 2. decembra 2021, v mene Európskej únie 
(09982/2022),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, 
článkom 100 ods. 2, článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) 
bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0224/2022),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0257/2022),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Svetovej obchodnej organizácii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V článku VI Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) je obsiahnutý mandát na 
vypracovanie nevyhnutných pravidiel, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby opatrenia súvisiace 
s požiadavkami na kvalifikáciu a postupy, technickými normami a licenčnými požiadavkami 
zbytočne neprekážali obchodu so službami. Členovia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) 
už mnoho rokov rokujú o takýchto pravidlách vnútroštátnej regulácie.

Na 11. ministerskej konferencii WTO a neskôr skupina 59 členov WTO vrátane Európskej 
únie vydala spoločné ministerské vyhlásenie o domácej regulácii služieb, v ktorom opätovne 
potvrdila svoj záväzok pokročiť v rokovaniach o domácej regulácii služieb s cieľom začleniť 
do začiatku 12. ministerskej konferencie WTO výsledok práce do svojich listín špecifických 
záväzkov.

Rokovania o tejto iniciatíve spoločného vyhlásenia boli úspešne ukončené 2. decembra 2021 s 
tým, že ide o prvú viacstrannú dohodu, ktorá bola úspešne dohodnutá, a prvý výsledok v 
oblasti služieb za viac ako 20 rokov. 

Vo vyhlásení o uzavretí rokovaní o domácej regulácii služieb vydanom 2. decembra 2021 
(ďalej len „vyhlásenie“) potvrdilo 67 členov WTO uzavretie rokovaní v referenčnom 
dokumente, ktorý tvorí prílohu 1 k vyhláseniu. Uvítali tiež listiny špecifických záväzkov, 
ktoré boli predložené ako ich príspevky k uzavretiu rokovaní. Na týchto 67 členov WTO 
pripadá viac ako 90 % svetového obchodu so službami. 

Účastníci vyhlásenia potvrdili svoj zámer začleniť pravidlá dohodnuté ako dodatočné záväzky 
do svojich listín záväzkov v rámci GATS. Za predpokladu ukončenia akýchkoľvek 
požadovaných vnútroštátnych postupov sa účastníci budú usilovať predložiť svoje listiny 
špecifických záväzkov na certifikáciu do 12 mesiacov od dátumu vyhlásenia. Vďaka 
certifikácii účastníkmi nadobudnú pravidlá uvedené v prílohe 1 vyhlásenia právny účinok.

Hospodárske dôsledky tejto dohody, ktorá bude prínosná najmä pre MSP a ženy-
podnikateľky, by mali byť významné. Transparentné systémy schvaľovania by mali byť 
prínosom aj pre rozvojové krajiny. Okrem toho sú stranami dohody aj USA a Čína. 
Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti sa spravodajca domnieva, že výbor INTA ako 
zodpovedný výbor a Európsky parlament ako inštitúcia EÚ s výsadnými právami v oblasti 
medzinárodných dohôd by mali schváliť túto dohodu, a preto udeliť svoj súhlas.
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