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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την περάτωση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
όσον αφορά τις απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την 
πρόθεση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν ειδικές υποχρεώσεις σχετικά με υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών και στοιχημάτων σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙ της γενικής συμφωνίας για τις 
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την περάτωση των 
διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσον αφορά τις απαραίτητες 
αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την πρόθεση των ΗΠΑ να 
ανακαλέσουν ειδικές υποχρεώσεις σχετικά με υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙ της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον 
τομέα των υπηρεσιών (GATS) (SEC(2008)2023,

– έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου (00000/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133, παράγραφοι 1 και 5 και το άρθρο 300, παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να 
γνωμοδοτήσει (C7-0000/2010),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με 
τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας στις τρέχουσες 
διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 207, παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο 
εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, τροποποίησε με 
δραστικό τρόπο την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω αλλαγές 
είχαν διάφορες επιπτώσεις σε πολλές προτάσεις που είχαν υποβληθεί από την Επιτροπή, με
βάσει τις "παλαιές" συνθήκες, πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα 
νέο νομικό πλαίσιο δόθηκε σε ορισμένες προτάσεις οι οποίες προηγουμένως δεν είχαν 
αποτελέσει αντικείμενο της διοργανικής διαδικασίας λήψης αποφάσεως. Η πρόταση στην 
παρούσα διαδικασία αποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Είχε βασιστεί προηγουμένως στα άρθρα 
133 και 300 της Συνθήκης ΕΚ. Τώρα βασίζεται στα άρθρα 207 και 218, παράγραφος 6 
εδάφιο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία 
πρέπει να υπάρξει έγκριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν το Συμβούλιο 
υιοθετήσει οιαδήποτε απόφαση για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας σχετικά με την κοινή 
εμπορική πολιτική.

Η έγκριση την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να δώσει στο ψήφισμα αυτό, 
αφορά τη διαπραγμάτευση αντισταθμιστικών προσαρμογών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε συνέχεια της απόσυρσης της τελευταίας από 
τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις στο ΠΟΕ όσον αφορά την αγορά τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ άρχισαν τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙ:2(α) της γενικής 
συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), οι οποίες περατώθηκαν 
στις 17 Δεκεμβρίου 2007. Το πακέτο αντιστάθμισης το οποίο είχε συμφωνηθεί αφορά 
υποχρεώσεις στους τομείς των υπηρεσιών αποθήκευσης, των υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών 
και αναλύσεων, των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης καθώς και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών.

Ενώ είναι λυπηρό ότι οι ΗΠΑ έλαβαν την απόφαση να κλείσουν την αγορά τυχερών 
παιχνιδιών και στοιχημάτων, πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες μέσα 
σε μία ημέρα, όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση ευρωπαϊκών εταιρειών, ο εισηγητής 
αναγνωρίζει ότι αυτό πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο XXΙ της γενικής συμφωνίας 
για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και, ως εκ τούτου, είναι απολύτως 
νόμιμη. Οι αντισταθμίσεις που συμφωνήθηκαν αποτελούν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων 
που διεξήχθησαν και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ιδίου άρθρου και είναι, ως εκ 
τούτου, επίσης απολύτως νόμιμες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε πάντα το 
πολυμερές εμπορικό πλαίσιο και είναι, ως εκ τούτου, ικανοποιημένο για το γεγονός ότι για
άλλη μια φορά έχει αποδειχθεί ότι οι διατάξεις του ΠΟΕ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
για την αποφυγή εντεινόμενων εμπορικών πολέμων και μονομερών κυρώσεων.

Όμως, ο εισηγητής θα επιθυμούσε επίσης να τονίσει ότι οι εν λόγω αντισταθμίσεις, παρόλο 
που είναι απόλυτα νόμιμες, δεν πράττουν τίποτα για να αντισταθμίσουν άμεσα τον τομέα για 
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εξακρίβωσης για τον εν λόγω φάκελο ο εισηγητής συναντήθηκε με τις κυριότερες ενώσεις 
από τον εν λόγω τομέα και ενημερώθηκε ότι οι εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες, 
ειδικότερα οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου, απώλεσαν, σε 
μία νύχτα, ένα τεράστιο τμήμα από την αγορά τους. Ορισμένες εταιρείες επίσης ισχυρίζονται 
ότι αποτελούν "άδικα" αντικείμενο έρευνας από δικαστήρια των ΗΠΑ. Ο εισηγητής θα 
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επιθυμούσε, ως εκ τούτου, να συστήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά 
τα εν λόγω αιτήματα και ισχυρισμούς του συγκεκριμένου τομέα και να εξασφαλίσει, στο 
βαθμό του δυνατού, ίσους όρους ανταγωνισμού.


