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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om afslutning af forhandlingerne med Amerikas Forenede Stater om de 
kompensationstilpasninger, der er nødvendige, fordi landet har til hensigt at 
tilbagekalde en række særlige forpligtelser vedrørende spil og væddemål i henhold til 
artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS)
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse om afslutning af forhandlingerne med 
Amerikas Forenede Stater om de kompensationstilpasninger, der er nødvendige, fordi 
landet har til hensigt at tilbagekalde en række særlige forpligtelser vedrørende spil og 
væddemål i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med 
tjenesteydelser (GATS) (SEK(2008)2023),

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (00000/2010)

– der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 
300, stk. 3, andet afsnit, sammenholdt med artikel 133, stk. 1 og 5 (C7-0000/2010),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 207, stk. 4, samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, 
litra a),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A7-0000/2010),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og De Forenede Staters regeringer og parlamenter.
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Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, ændrede Den Europæiske Unions 
fælles handelspolitik drastisk. Disse ændringer havde forskellige konsekvenser for mange 
forslag, som Kommissionen havde stillet før denne dato på grundlag af de såkaldt "gamle" 
traktater.  I nogle tilfælde fandt en ny retlig ramme anvendelse for en række forslag, som ikke 
tidligere havde været genstand for den interinstitutionelle beslutningsproces. Dette er tilfældet 
for forslaget i denne procedure. Forslaget var tidligere baseret på EF-traktatens artikel 133 og 
300. Det hører nu under artikel 207 og 218, stk. 6, litra a) i TEUF, hvorefter Parlamentets 
samstemmende udtalelse skal indhentes, inden Rådet vedtager en afgørelse om indgåelse af en 
international aftale om den fælles handelspolitik. 

Den samstemmende udtalelse, som Parlamentet anmodes om i denne beslutning, vedrører 
forhandling om kompensationsjusteringer mellem USA og Den Europæiske Union efter 
førstnævntes tilbagetrækning fra planlagte WTO-forpligtelser om markedet for spil og 
væddemål.

EU og USA indledte forhandlingerne i henhold til artikel XXI:2(a) i GATS, der blev afsluttet 
den 17. december 2007. Den kompensationspakke, der blev aftalt, vedrører tilsagn indenfor 
sektorerne for oplagrings- og pakhusvirksomhed, tekniske tests, forsknings- og 
udviklingsvirksomhed og posttjenester.

Selv om det er beklageligt, at USA traf beslutning om at lukke sit marked for spil og 
væddemål, hvilket førte til enorme tab i markedsværdi for europæiske virksomheder fra den 
ene dag til den anden, erkender ordføreren, at dette er sket i henhold til artikel XXI i den 
almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) og dermed er helt lovligt. 
De kompensationer, der blev vedtaget, var resultatet af forhandlinger, der blev gennemført 
inden for rammerne af samme artikel, og er derfor også lovlige. Europa-Parlamentet har altid 
støttet de multilaterale handelsforhold og er derfor overbevist om, at WTO's regler endnu en 
gang har vist sig at være et effektivt redskab til at undgå degenerative handelskrige og 
ensidige sanktioner.

Imidlertid vil ordføreren også gerne understrege, at disse kompensationer, selv om de er helt 
igennem lovlige, ikke kompenserer spille- og væddemålssektoren direkte.  I løbet af 
undersøgelsesperioden for denne sag mødtes ordføreren med de vigtigste sammenslutninger 
fra sektoren, og fik oplyst, at de involverede europæiske virksomheder, især online-spille- og 
væddemålsvirksomheder, fra den ene dag til den anden mistede en betragtelig del af deres 
marked. Nogle virksomheder hævder også, at de uden gyldig grund er genstand for 
undersøgelser ved amerikanske domstole. Ordføreren henstiller derfor til Kommissionen at se 
nærmere på sektorens anmodninger og krav og i videst mulig udstrækning sikre lige vilkår.


