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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Szolgáltatások Kereskedelméről Szóló Általános Egyezmény (GATS) XXI. cikke 
alapján a fogadásokra és szerencsejáték-szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
kötelezettségeknek az Egyesült Államok által szándékolt visszavonása miatt szükséges 
kompenzációs kiigazításokkal kapcsolatban az Egyesült Államokkal folytatott 
tárgyalások lezárásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Szolgáltatások Kereskedelméről Szóló Általános Egyezmény (GATS) XXI. 
cikke alapján a fogadásokra és szerencsejáték-szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
kötelezettségeknek az Egyesült Államok által szándékolt visszavonása miatt szükséges 
kompenzációs kiigazításokkal kapcsolatban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások 
lezárásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra (SEC(2008(2023),

- tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (00000/2010),

– tekintettel az EK-Szerződés 133. cikkének (1) és (5) bekezdésére, valamint 300. cikkének 
(3) bekezdésére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0000/2010),

– tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi 
döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésére és 
218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjára,

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7–0000/2010),

1. egyetért a Tanács határozattervezetével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint az Amerikai Egyesült Államok 
kormányának.
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A 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés gyökeresen megváltoztatta az 
Európai Unió közös kereskedelempolitikáját. E változások a Bizottság által ezt megelőzően, a 
„régi” szerződések alapján előterjesztett számos javaslatra nézve különböző 
következményekkel jártak. Némely esetben bizonyos, korábban az intézményközi 
döntéshozatali folyamat hatálya alá nem tartozó javaslatokat új jogi kerettel ruháztak fel. Az 
ezen eljárás tárgyát képező javaslat is ilyen. A javaslat eredetileg az EK-Szerződés 133. és 
300. cikkén alapult. Jelenleg az EUMSz. 207. cikkének és a 218. cikk (6) bekezdése a) 
pontjának hatálya alá tartozik, amelynek értelmében mielőtt a Tanács a közös 
kereskedelempolitikával kapcsolatos nemzetközi megállapodásra vonatkozó bármely 
határozatot fogad el, be kell szereznie az Európai Parlament hozzájárulását. 

Az Európai Parlamenttől ezen állásfoglalás keretében kért hozzájárulás a kompenzációs 
kiigazításokkal kapcsolatos, az Egyesült Államok és az Európai Unió között folytatott 
tárgyalásokra vonatkozik, miután az Egyesült Államok elállt a fogadási és szerencsejáték-
piacra vonatkozó, a WTO-n belül vállalt kötelezettségeitől.

Az EU és az Egyesült Államok a GATS XXI. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezdte 
meg a tárgyalásokat, amelyeket 2007. december 17-én zártak le. Az elfogadott kompenzációs 
csomag a tárolási és raktározási szolgáltatások, a műszaki tesztelési szolgáltatások, a kutatási 
és fejlesztési szolgáltatások és a postai szolgáltatások ágazatát érintő kötelezettségekre terjed 
ki.

Noha sajnálatos, hogy az Egyesült Államok úgy határozott, hogy fogadási és szerencsejáték-
piacát lezárja, aminek következtében egyes európai vállalatok piaci tőkeértéke egyik napról a 
másikra jelentősen visszaesett, az előadó elismeri, hogy mindez a Szolgáltatások 
Kereskedelméről Szóló Általános Egyezmény (GATS) XXI. cikkének megfelelően történt, 
következésképpen teljességgel jogszerű. A kölcsönösen elfogadott kompenzációk az 
ugyanezen cikk értelmében folytatott tárgyalások eredményeként jöttek létre, így szintén 
jogszerűek. Az EP mindig is támogatta a többoldalú kereskedelmi keretet, és elégedettségének 
ad hangot amiatt, hogy a WTO szabályai ismételten hatékony eszköznek bizonyultak a 
torzulásokat eredményező kereskedelmi háborúk és egyoldalú szankciók elkerülésében.

Az előadó mindazonáltal hangsúlyozni kívánja azt is, hogy e kompenzációk – noha 
teljességgel jogszerűek – nem terjednek ki a fogadási és szerencsejáték-szolgáltatási ágazat 
közvetlen kárpótlására. A dokumentumot előkészítő tényfeltáró időszakban az előadó 
találkozott a főbb ágazati szervezetekkel, és tájékoztatták, hogy az európai vállalatok –
különösen az online fogadási és szerencsejáték-társaságok – egyik napról a másikra piacuk 
hatalmas részét elveszítették. Egyes társaságok azt is állítják, hogy amerikai bíróságok 
„jogtalanul” vizsgálatot folytatnak ellenük. Az előadó ezért azt javasolja az Európai 
Bizottságnak, hogy az ágazat kéréseit és követeléseit alaposan vizsgálja meg, és lehetőség 
szerint biztosítsa az egyenlő versenyfeltételeket.


