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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par sarunu noslēgšanu ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko saskaņā ar Vispārējās vienošanās par 
pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI pantu nepieciešams veikt, jo ASV paredzējusi 
atcelt īpašās saistības attiecībā uz azartspēļu un derību pakalpojumiem
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par sarunu noslēgšanu ar Amerikas 
Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko saskaņā ar Vispārējās vienošanās 
par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI pantu nepieciešams veikt, jo ASV paredzējusi 
atcelt īpašās saistības attiecībā uz azartspēļu un derību pakalpojumiem (SEC(2008)2023),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (00000/2010),

– ņemot vērā EK līguma 133. panta 1. un 5. punktu, kā arī 300. panta 3. punktu, saskaņā ar 
kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7-0000/2010),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā LESD 207. panta 4. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas 
a) apakšpunktu,

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A7-0000/2010),

1. sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai.
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PASKAIDROJUMS

Lisabonas līgums, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, krasi mainīja Eiropas Savienības 
kopējo tirdzniecības politiku. Šīs izmaiņas dažādi ietekmēja daudzus Komisijas iesniegtos 
priekšlikumus, kuru pamatā bija „vecie” līgumi un kurus tā bija iesniegusi pirms minētā 
datuma. Dažos gadījumos atsevišķiem priekšlikumiem, uz kuriem starpiestāžu lēmumu 
pieņemšanas process iepriekš neattiecās, tika piešķirts jauns juridiskais pamats. Šīs 
procedūras priekšlikums ir viens no tādiem. Agrāk tas tika pamatots ar EK līguma 133. un 
300. pantu. Tagad uz to attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pants un 
218. panta 6. punkta a) apakšpunkts, saskaņā ar kuriem Eiropas Parlamenta piekrišana ir 
nepieciešama, pirms Padome pieņem jebkādu lēmumu par starptautiska, ar kopējo 
tirdzniecības politiku saistīta nolīguma noslēgšanu. 

Eiropas Parlamenta piekrišana, ko tiek prasīts sniegt ar šo rezolūciju, attiecas uz sarunām par 
kompensācijas korekcijām starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, kuras 
izriet no ASV atteikšanās pildīt savas PTO plānotās saistības attiecībā uz azartspēļu un derību 
pakalpojumu tirgu.

Saskaņā ar VVPT XXI panta 2. punkta a) apakšpunktu ES un ASV risināja sarunas, kas tika 
pabeigtas 2007. gada 17. decembrī. Kompensācijas pakete, par kuru tika panākta vienošanās, 
attiecas uz saistībām par glabāšanas un noliktavu pakalpojumu, tehniskās pārbaudes 
pakalpojumu, pētniecības un izstrādes pakalpojumu un pasta pakalpojumu jomām.

Kaut gan žēl, ka ASV ir pieņēmušas lēmumu slēgt savu azartspēļu un derību pakalpojumu 
tirgu un ka šis lēmums Eiropas uzņēmumiem tirgus kapitalizācijas ziņā ir radījis milzīgus un 
negaidītus zaudējumus, referents atzīst, ka lēmums ir pieņemts atbilstīgi Vispārējās 
vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT) XXI pantam un tāpēc ir juridiski 
nevainojams. Kompensācijas, par kurām panākta vienošanās, ir iegūtas sarunās, kas notika, 
pamatojoties uz to pašu pantu, un tādējādi arī tās ir legālas. EP jau ir izteicis atbalstu 
daudzpusējai tirdzniecības sistēmai, un tāpēc tas ir atkal gandarīts, ka PTO noteikumi ir bijuši 
efektīvs līdzeklis, lai izvairītos no postošiem tirdzniecības kariem un vienpusējām sankcijām.

Tomēr referents vēlas arī uzsvērt, ka šīs kompensācijas, kaut arī juridiski nevainojamas, 
azartspēļu un derību pakalpojumu nozarei tieši neko nekompensē. Šīs lietas izpētes laikposmā 
referents tikās ar nozares galvenajām asociācijām un guva informāciju, ka iesaistītie Eiropas 
uzņēmumi, it īpaši tiešsaistes azartspēļu un derību uzņēmumi, pēkšņi ir zaudējuši milzīgu 
sava tirgus daļu. Daži uzņēmumi arī izvirza pretenzijas, ka ASV tiesas ir „netaisnīgi” 
izskatījušas viņu lietas. Referents tāpēc vēlas ieteikt Eiropas Komisijai rūpīgi izvērtēt nozares 
pieprasījumus un pretenzijas, kā arī ieteikt nodrošināt, cik vien iespējams, līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus.


