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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal 
om ändring av bindningslistor med specifika åtaganden inom ramen för Allmänna 
tjänstehandelsavtalet i syfte att införliva bilaga 1 till förklaringen om slutförandet av 
förhandlingarna om inhemsk reglering på tjänsteområdet av den 2 december 2021
(COM(2022)0257 – C9-0224/2022 – 2022/0174(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2022)0257),

– med beaktande av utkastet till avtal om ändring av bindningslistor med specifika 
åtaganden inom ramen för Allmänna tjänstehandelsavtalet i syfte att införliva bilaga 1 
till förklaringen om slutförandet av förhandlingarna om inhemsk reglering på 
tjänsteområdet av den 2 december 2021 (09982/2022),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 91, artikel 100.2, artikel 207 och artikel 218.6 andra stycket led a v i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0224/2022),

– med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A9-0257/2022).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
till Världshandelsorganisationen.
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MOTIVERING

Artikel VI i Allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) innehåller ett inbyggt mandat att utveckla 
de ordningar som är nödvändiga för att säkerställa att åtgärder som rör krav och förfaranden 
för kvalifikationer, tekniska standarder samt krav för licenser inte utgör onödiga hinder för 
tjänstehandeln. Medlemmarna i Världshandelsorganisationen (WTO) har förhandlat om denna 
slags ordning för inhemsk reglering på tjänsteområdet under många år.

Vid den elfte ministerkonferensen och därefter offentliggjorde en grupp av 
59 WTO-medlemmar, bl.a. Europeiska unionen, ett gemensamt ministeruttalande om inhemsk 
reglering på tjänsteområdet, där de bekräftade sitt åtagande att föra förhandlingarna om 
inhemsk reglering på tjänsteområdet framåt, i syfte att kunna införliva resultatet av detta 
arbete i sina respektive bindningslistor med specifika åtaganden till den tolfte 
ministerkonferensen.

Förhandlingarna inom ramen för detta initiativ på grundval av ett gemensamt uttalande 
slutfördes den 2 december 2021, och resulterade i det första plurilaterala avtalet och det första 
resultatet på tjänsteområdet på mer än 20 år. 

I en förklaring om slutförandet av förhandlingarna om inhemsk reglering på tjänsteområdet 
som avgavs den 2 december 2021 (förklaringen) noterade 67 WTO-medlemmar slutförandet 
av förhandlingarna om referensdokumentet, vilket utgör bilaga 1 till förklaringen. De 
välkomnade även bindningslistorna med specifika åtaganden, vilka lämnats som deras bidrag 
till slutförandet av förhandlingarna. De 67 WTO-medlemmarna i fråga svarar för över 90 % 
av den globala tjänstehandeln. 

Deltagarna i förklaringen bekräftade sin avsikt att införliva de överenskomna ordningarna 
som ytterligare åtaganden i sina Gats-bindningslistor. Med förbehåll för att de inhemska 
förfaranden som eventuellt är nödvändiga avslutas, har deltagarna för avsikt att lägga fram 
sina bindningslistor med specifika åtaganden för certifiering inom tolv månader från dagen 
för förklaringen. Genom certifieringen ger deltagarna rättslig verkan till de ordningar som 
anges i bilaga 1 till förklaringen.

De ekonomiska konsekvenserna av detta avtal, som framför allt skulle gynna små och 
medelstora företag och kvinnliga företagare, skulle vara betydande. De transparenta 
godkännandesystemen bör också gynna utvecklingsländerna. Dessutom finns både 
Förentastaterna och Kina bland deltagarna. Mot bakgrund av allt detta anser föredraganden att 
INTA utskottet i egenskap av ansvarigt utskott och Europaparlamentet som EU-institution 
med befogenheter när det gäller internationella avtal bör godkänna detta avtal och ge sitt 
samtycke.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal om ändring av 
bindningslistor med specifika åtaganden inom ramen för Allmänna 
tjänstehandelsavtalet i syfte att införliva bilaga 1 till förklaringen om 
slutförandet av förhandlingarna om inhemsk reglering på tjänsteområdet 
av den 2 december 2021
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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