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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de afsluiting van 
onderhandelingen met de Verenigde Staten van Amerika over compensatie voor de 
voorgenomen intrekking door de VS van specifieke verbintenissen inzake loterijen en 
kansspelen krachtens artikel XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende de 
handel in diensten (GATS)
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de afsluiting van 
onderhandelingen met de Verenigde Staten van Amerika over compensatie voor de 
voorgenomen intrekking door de VS van specifieke verbintenissen inzake loterijen en 
kansspelen krachtens artikel XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel 
in diensten (GATS) (SEC(2008)2023),

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (00000/2010),

– gelet op artikel 133, leden 1 en 5,  en artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG-Verdrag, 
op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0000/2010),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a), van het 
WEU-Verdrag,

– gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
regering van de Verenigde Staten van Amerika.
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TOELICHTING

De gemeenschappelijke handelspolitiek van de Europese Unie is door de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 drastisch gewijzigd. Deze wijzigingen 
hadden uiteenlopende gevolgen voor de voorstellen die de Commissie vóór die datum op 
grond van de "oude" verdragen had ingediend. In een aantal gevallen kregen voorstellen die 
tot dusver niet in het kader van het interinstitutionele besluitvormingsproces werden 
behandeld, een nieuwe rechtsgrond. Het voorstel in deze procedure is een van die gevallen. 
Het voorstel was oorspronkelijk gebaseerd op de artikelen 133 en 300 van het EG-Verdrag,  
maar valt nu onder artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a) van het VWEU. 
Krachtens dit artikel moet het Europees Parlement zijn goedkeuring verlenen alvorens de 
Raad een besluit neemt tot sluiting van een internationale overeenkomst in verband met de 
gemeenschappelijke handelspolitiek. 

Het Europees Parlement wordt gevraagd in deze resolutie zijn goedkeuring te hechten aan een 
besluit betreffende de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over 
compensatie na de intrekking door de VS van een aantal WTO-verbintenissen inzake loterijen 
en kansspelen.

De onderhandelingen die daarop krachtens artikel XXI, lid 2, letter a) van de 
GATS-overeenkomst door de EU en de VS werden gevoerd, zijn op 17 december 2007 
afgerond. Het compensatiepakket waarover overeenstemming werd bereikt, omhelst 
verbintenissen inzake opslag, technische testen, speur- en ontwikkelingswerk en postdiensten.

Het is weliswaar betreurenswaardig dat de VS het besluit heeft genomen zijn gokmarkt te 
sluiten, waardoor een aantal Europese ondernemingen hun beurswaarde enorm hebben zien 
verminderen, maar de rapporteur erkent dat dit is gebeurd in overeenstemming met artikel 
XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS), en dus 
perfect legaal is. De overeengekomen compensaties zijn het resultaat van onderhandelingen 
die in het kader van datzelfde artikel zijn gevoerd, en zijn dus eveneens legaal. Het EP heeft 
het multilateraal handelskader altijd gesteund, en is dan ook verheugd dat de WTO-regels 
eens te meer hebben bewezen een doeltreffend instrument te zijn om handelsoorlogen en 
unilaterale sancties te voorkomen.

De rapporteur wil er echter ook op wijzen dat de compensaties weliswaar perfect legaal zijn, 
maar geen enkele rechtstreekse compensatie inhouden voor de sector loterijen en kansspelen. 
Tijdens de voorbereiding van dit dossier heeft de rapporteur de belangrijkste organisaties uit 
de sector ontmoet, en heeft hij vernomen dat de betrokken Europese ondernemingen, met 
name ondernemingen die online-gokdiensten aanbieden, plots een groot deel van hun markt 
zijn kwijtgeraakt. Sommige ondernemingen beweren ook dat zij door de VS-rechtbanken 
onterecht worden geviseerd. De rapporteur wil de Europese Commissie dan ook aanbevelen 
om terdege rekening te houden met de verzoeken en aanspraken van de sector, en zoveel 
mogelijk te zorgen voor gelijke mededingingsvoorwaarden.


