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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jednání se Spojenými státy americkými ohledně 
potřebných kompenzačních opatření v souvislosti se záměrem odvolat určité specifické 
závazky v oblasti služeb heren, kasin a sázkových kanceláří, který Spojené státy 
oznámily, podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS)
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření jednání se Spojenými státy americkými 
ohledně potřebných kompenzačních opatření v souvislosti se záměrem odvolat určité 
specifické závazky v oblasti služeb heren, kasin a sázkových kanceláří, který Spojené 
státy oznámily, podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS)       
(SEK(2008)2023),

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (00000/2010),

– s ohledem na čl. 133 odst.1 a odst. 5 a čl. 300 odst. 3 Smlouvy o ES, podle kterých Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7–0000/2010),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665,

– s ohledem na čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) Smlouvy            
o fungování EU,

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2010),

1. souhlasí s návrhem rozhodnutí Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států a vládě Spojených států amerických.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, drasticky pozměnila 
společnou obchodní politiku Evropské unie. Tyto změny měly různé důsledky pro mnoho 
návrhů předložených Komisí na základě „starých“ smluv před tímto datem. V některých 
případech se nový právní rámec týká určitých návrhů, které předtím nebyly předmětem 
interinstitucionálního rozhodovacího procesu. Návrh v tomto souboru k postupu je jedním      
z takových případů. Původně vycházel z článků 133 a 300 Smlouvy o ES. Nyní spadá pod 
článek 207 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování EU, podle něhož musí Rada 
předtím, než přijme jakékoli rozhodnutí o uzavření mezinárodní dohody v oblasti společné 
obchodní politiky, získat souhlas Evropského parlamentu.

Souhlas požadovaný po Evropském parlamentu v tomto usnesení se týká jednání                    
o kompenzačních opatřeních mezi Spojenými státy a Evropskou unií v návaznosti na to, že 
Spojené státy mají záměr odvolat své plánované závazky v rámci WTO ohledně trhu 
hazardních her a sázek.

EU a USA zahájily jednání podle článku XXI, odst. 2 písm. a) dohody GATS, která byla 
dokončena dne 17. prosince 2007. Dohodnutý balíček kompenzačních opatření se vztahuje    
na závazky v oblasti skladovacích služeb, technického testování, služeb v oblasti výzkumu a 
vývoje a poštovních služeb.

I když je politováníhodné, že Spojené státy přijaly rozhodnutí uzavřít svůj trh hazardních her 
a sázek, což vyústilo ze dne na den v obrovské ztráty, pokud jde o tržní kapitalizaci 
evropských společností, zpravodaj uznává, že tento krok byl učiněn v souladu s článkem XXI 
Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS), a je tedy zcela legální. Dohodnutá 
kompenzační opatření byla výsledkem jednání, která proběhla v rámci působnosti téhož 
článku, a jsou tedy také legální. EP vždy podporoval mnohostranný obchodní rámec, a je 
proto spokojen s tím, že se pravidla WTO opět ukázala být účinným nástrojem k zamezení 
obchodní války, která nikomu nepřináší výhody, a jednostranných sankcí.

Zpravodaj by však také rád zdůraznil, že tato kompenzační opatření, i když jsou naprosto 
legální, nepřinášejí žádné přímé kompenzace pro oblast služeb heren, kasin a sázkových 
kanceláří. Zpravodaj se při shromažďování podkladů pro tuto zprávu setkal s hlavními 
sdruženími z tohoto odvětví, a byl informován o tom, že evropské společnosti, především ty, 
které se zabývají hazardními hrami a sázkami na internetu, přišly ze dne na den o notnou část 
svého trhu. Některé společnosti si také stěžují, že je „nespravedlivě“ vyšetřují soudy v USA. 
Zpravodaj by proto chtěl doporučit, aby Evropská komise pozorně sledovala žádosti a 
stížnosti tohoto odvětví a zajistila, pokud možno, rovnocenné podmínky.


