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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi niiden Amerikan yhdysvaltojen kanssa käytävien 
neuvottelujen loppuunsaattamisesta, jotka koskevat tarvittavia korvaavia muutoksia 
Amerikan yhdysvaltojen aikoessa peruuttaa palvelukaupan yleissopimuksen 
(GATS) XXI artiklan mukaisesti rahapeli- ja vedonlyöntipalveluja koskevat erityiset 
sitoumuksensa
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi niiden Amerikan yhdysvaltojen kanssa 
käytävien neuvottelujen loppuunsaattamisesta, jotka koskevat tarvittavia korvaavia 
muutoksia Amerikan yhdysvaltojen aikoessa peruuttaa palvelukaupan yleissopimuksen 
(GATS) XXI artiklan mukaisesti rahapeli- ja vedonlyöntipalveluja koskevat erityiset 
sitoumuksensa (SEC(2008)2023),

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (00000/2010),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan 1 ja 5 kohdan sekä 300 artiklan 
3 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7 0000/2010),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 
4 alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7 0000/2010),

1. antaa hyväksyntänsä luonnokselle neuvoston päätökseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle.
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PERUSTELUT

Joulukuun 1. päivänä 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus on muuttanut merkittävästi 
Euroopan unionin yhteistä kauppapolitiikkaa. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet monin 
tavoin "vanhojen" sopimusten perusteella ennen kyseistä päivämäärää tehtyihin lukuisiin 
komission ehdotuksiin. Joissakin tapauksissa on annettu uusi oikeudellinen kehys tietyille 
ehdotuksille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet toimielinten välisen päätöksentekoprosessin 
alaisia. Tämän menettelyn mukainen ehdotus on juuri sellainen tapaus. Ehdotus perustui 
aikaisemmin EY:n perustamissopimuksen 133 ja 300 artiklaan. Nyt se perustuu 
SEUT-sopimuksen 207 artiklaan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohtaan, joiden mukaisesti 
Euroopan parlamentin hyväksyntä on saatava ennen kuin neuvosto tekee päätöksen yhteiseen 
kauppapolitiikkaan liittyvän kansainvälisen sopimuksen tekemisestä. 

Hyväksyntä, jota Euroopan parlamentilta pyydetään tässä päätöslauselmassa, koskee 
korvaavista muutoksista käytäviä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisiä neuvotteluita 
ensiksi mainitun peruutettua rahapeli- ja vedonlyöntimarkkinoita koskevat sitoumuksensa, 
joiden aikataulu on määritelty WTO-sopimuksessa.

EU ja USA aloittivat GATS-sopimuksen XXI artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti 
neuvottelut, jotka saatiin päätökseen 17. joulukuuta 2007. Sovittu korvauspaketti koskee 
sitoumuksia varasto- ja varastointipalveluiden, teknisten testauspalveluiden, tutkimus- ja 
kehityspalveluiden ja postipalveluiden aloilla.

Vaikka on valitettavaa, että USA teki päätöksen rahapeli- ja vedonlyöntimarkkinoidensa 
sulkemisesta, mikä alensi yhdessä yössä huomattavasti eurooppalaisten yritysten 
markkina-arvoa, esittelijä myöntää, että tämä tehtiin palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) 
XXI artiklan mukaisesti ja on siten täysin laillista. Sovitut korvaukset ovat seurausta 
neuvotteluista, jotka käytiin saman artiklan soveltamisalan puitteissa, ja ne ovat näin ollen 
myös laillisia. EP on aina tukenut monenvälistä kauppakehystä, ja se on siksi tyytyväinen, että 
jälleen kerran WTO:n säännöt ovat osoittautuneet tehokkaaksi menetelmäksi estää tuhoisat 
kauppasodat ja yksipuoliset sanktiot.

Esittelijä haluaisi kuitenkin myös korostaa, että vaikka nämä korvaukset ovat täysin laillisia, 
niillä ei millään tavalla kompensoida rahapeli- ja vedonlyöntialaa suoraan. Tämän asian 
valmisteluvaiheessa esittelijä tapasi tärkeimpiä alan yhdistyksiä, ja hänelle kerrottiin, että 
asianomaiset eurooppalaiset yritykset, erityisesti verkossa toimivat rahapeli- ja 
vedonlyöntiyritykset, menettivät yhdessä yössä huomattavan osan markkinoistaan. Jotkut 
yritykset väittävät myös, että niitä kohdellaan "epäoikeudenmukaisesti" USA:n 
tuomioistuimissa. Esittelijä haluaisi tämän vuoksi suositella, että Euroopan komissio tutkisi 
tarkasti alan esittämät pyynnöt ja valitukset ja varmistaisi mahdollisimman hyvin 
yhdenvertaiset toimintaedellytykset.


