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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно приключването на 
преговорите със Съединените американски щати за необходимите компенсаторни 
поправки, произтичащи от намеренията на САЩ да оттеглят поети специфични 
ангажименти относно услугите в областта на хазарта и залаганията съгласно член 
XXI от Общото споразумение за търговията с услуги (GATS)
(00000/2010 - C7-0000/2010 - 2008/0113(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета относно приключването на 
преговорите със Съединените американски щати за необходимите компенсаторни 
поправки, произтичащи от намеренията на САЩ да оттеглят поети специфични 
ангажименти относно услугите в областта на хазарта и залаганията съгласно член 
XXI от Общото споразумение за търговията с услуги (GATS)

- като взе предвид предложението за решение на Съвета (00000/2010),

– като взе предвид член 133, параграфи 1 и 5, и член 300, параграф 3 от Договора за 
създаване на Европейската общност, в съответствие с които Съветът се консултира 
с Парламента (C7-0000/2010),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 207, параграф 4, и член 218, параграф 6, алинея втора, 
буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A7-
0000/2010),

1. дава одобрението си за проекта за решение на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-
членки и на правителството на Съединените американски щати.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Договорът от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г. ,измени драстично 
общата търговска политика на Европейския съюз. Тези промени имаха различни 
последствия за много от предложенията, представени от Комисията въз основа на 
„старите“ договори преди тази дата. В някои случаи беше предоставена нова правна 
рамка относно определени предложения, които преди това не бяха предмет на 
междуинституционалния процес на вземане на решения. Предложението в настоящото 
процедурно досие е един от тези случаи. Преди то се основаваше на членове 133 и 300 
от Договора за създаване на ЕО. Сега предложението попада в приложното поле на 
член 207 и член 218, параграф 6, буква а) от ДФЕС, съгласно които трябва да се получи 
одобрение от Европейския парламент, преди Съветът да приеме решение за сключване
на международно споразумение, отнасящо се до общата търговска политика. 

Одобрението, което се изисква от Европейския парламент в настоящата резолюция, 
засяга договарянето на компенсаторни поправки между САЩ и Европейския съюз 
вследствие на оттеглянето от страна на Съединените американски щати на поетите в 
рамките на Световната търговска асоциация (СТО) ангажименти относно пазара на 
услуги в областта на хазарта и залаганията.

ЕС и САЩ започнаха преговори съгласно член XXI, параграф 2, буква а) от Общото 
споразумение за търговията с услуги (GATS), които бяха приключени на 17 декември 
2007 г. Пакетът от компенсации, който беше договорен, засяга услугите в областта на 
съхранението и складирането, техническото изпитване, научните изследвания и 
развойната дейност, както и сектора на пощенските услуги.

Макар че трябва да се съжалява, че САЩ взеха решение да затворят пазара си на 
услуги в областта на хазарта и залаганията, което в рамките на много кратък период 
доведе до огромни загуби по отношение на пазарната капитализация за европейски 
дружества, докладчикът признава, че това беше направено съгласно член XXI от 
Общото споразумение за търговията с услуги (GATS) и в резултат на това е напълно 
законно. Договорените компенсации бяха резултат от преговори, проведени в рамките 
на приложното поле на същия член, и поради това също са законни. ЕП винаги е 
подкрепял многостранната търговска рамка и поради това е удовлетворен от факта, че 
за пореден път правилата на СТО се оказаха ефикасно средство за избягване на 
изтощителни търговски войни и едностранни санкции.

Въпреки това докладчикът също така би желал да изтъкне, че тези компенсации, 
макари и напълно законни, с нищо не компенсират пряко сектора на услугите в 
областта на хазарта и залаганията. По време на проучвателния период по това досие 
докладчикът се срещна с основните сдружения от сектора и беше информиран, че 
засегнатите европейски дружества, и по-специално онлайн дружествата за хазарт и 
залагания, са загубили в рамките на много кратък период огромен дял от своя пазар. 
Някои дружества също така твърдят, че „несправедливо“ са станали обект на съдебни 
разследвания в САЩ. Поради тази причина докладчикът би желал да препоръча на 
Европейската комисия да проучи подробно исканията и претенциите на сектора и да 
гарантира във възможно най-голяма степен равни условия на конкуренция.


