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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

läbirääkimiste lõpetamise kohta Ameerika Ühendriikidega seoses vajalike 
kompenseerivate täpsustustega, mis tulenevad Ameerika Ühendriikide kavatsusest 
loobuda hasartmängude ja kihlvedude korraldamise teenustega võetud kohustustest 
vastavalt üldise teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) XXI artiklile
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus läbirääkimiste lõpetamise kohta 
Ameerika Ühendriikidega seoses vajalike kompenseerivate täpsustustega, mis tulenevad 
Ameerika Ühendriikide kavatsusest loobuda hasartmängude ja kihlvedude korraldamise 
teenustega võetud kohustustest vastavalt üldise teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) 
XXI artiklile (SEC(2008)2023);

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (00000/2010);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 133 lõikeid 1 ja 5 ning artikli 300 lõiget 3, mille 
alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0000/2010);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule "Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele“ 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 207 lõiget 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu 
punkti a;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A7-0000/2010),

1. annab nõusoleku nõukogu otsuse eelnõule,

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide 
valitsusele.
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1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni leping muutis põhjalikult Euroopa Liidu ühist 
kaubanduspoliitikat. Need muudatused on mõjutanud erineval viisil paljusid ettepanekuid, 
mida komisjon on nn vanade lepingute alusel enne seda kuupäeva esitanud. Mõnel juhul on 
antud uus õiguslik alus teatavatele ettepanekutele, mille suhtes varem ei kohaldatud 
institutsioonidevahelist otsustusmenetlust. Käesolev ettepanek on üks neist. Varem põhines 
ettepanek EÜ asutamislepingu artiklitel 133 ja 300. Nüüd kohaldatakse selle ettepaneku 
suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 207 ja artikli 218 lõike 6 punkti a, mille järgi 
võtab nõukogu vastu otsuse ühise kaubanduspoliitikaga seotud rahvusvahelise lepingu 
sõlmimise kohta alles pärast seda, kui ta on Euroopa Parlamendilt nõusoleku saanud. 

Nõusolek, mida käesolevas resolutsioonis palutakse Euroopa Parlamendil anda, on seotud 
Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu läbirääkimistega vajalike kompenseerivate 
täpsustuste üle, mis tulenevad Ameerika Ühendriikide kavatsusest loobuda hasartmängude ja 
kihlvedude korraldamise teenustega võetud kohustustest.

EL ja USA alustasid läbirääkimisi vastavalt üldise teenuskaubanduse üldlepingu (GATS) XXI 
artikli lõike 2 punktile a ja need viidi lõpule 17. detsembril 2007. Kokku lepitud 
hüvitispaketis on sätestatud kohustused, mis on seotud säilitamis- ja ladustamisteenuste, 
tehnilise testimise teenuste, uurimis- ja arendustegevuse teenuste ja postiteenustega.

Raportöör tunnistab, et kuigi USA otsus hasartmängude ja kihlvedude korraldamise turu 
sulgemise kohta on kahetsusväärne, sest Euroopa äriettevõtted kandsid üleöö suuri 
turukapitalisatsiooni kaotusi, on see siiski kooskõlas üldise teenuskaubanduse üldlepingu 
(GATS) XXI artikliga ja seega täiesti seaduslik. Kokkulepitud hüvitised saavutati 
läbirääkimistega, mis toimusid sama artikli alusel, ja need on seega samuti seaduslikud. 
Euroopa Parlament on alati toetanud mitmepoolset kaubandusraamistikku ja on rahul sellega, 
et WTO eeskirjad on jälle kord osutunud tõhusaks vahendiks, mille abil saab ära hoida 
kahjulikke kaubandussõdu ja ühepoolseid sanktsioone.

Siiski soovib raportöör rõhutada, et nende hüvitismeetmetega – kuigi täiesti seaduslikud – ei 
ole tagatud otsesed hüvitised hasartmängude ja kihlvedude korraldamise sektorile. Käesoleva 
ettepaneku kohta andmete kogumise käigus kohtus raportöör sektori peamiste liitudega ja ta 
sai teada, et Euroopa äriühingud, eelkõige on-line-hasartmängude ja kihlvedude korraldamise 
äriühingud, kaotasid üleöö suure osa oma turgudest. Samuti väidavad mõned äriühingud, et 
USA kohtud on nende tegevust ebaõigesti uurinud. Raportöör soovitab seetõttu Euroopa 
Komisjonil sektori taotlusi ja väiteid põhjalikult uurida ning tagada nii palju kui võimalik 
võrdsed konkurentsitingimused.


