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Legenda dos símbolos utilizados

* (Processo de consulta)
*** (Processo de aprovação)

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto)
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão das negociações com os 
Estados Unidos da América sobre os necessários ajustamentos compensatórios em 
resultado da intenção dos EUA de retirar os compromissos específicos em matéria de 
serviços de lotarias e jogos de aposta, nos termos do artigo XXI do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS)
(00000/2010 - C7-0000/2010 - 2008/0113(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão das negociações 
com os Estados Unidos da América sobre os necessários ajustamentos compensatórios em 
resultado da intenção dos EUA de retirar os compromissos específicos em matéria de 
serviços de lotarias e jogos de aposta, nos termos do artigo XXI do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS) (SEC(2008)2023),

- Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (00000/2010),

– Tendo em conta o n.º 1 e o n.º 5 do Artigo 133.º e o n.º 3 do Artigo 300.º do Tratado CE, 
nos termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C7-0000/2010),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 207, bem como o n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), do 
artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 8 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional 
(A7-0000/2010),

1. Aprova a proposta de decisão do Conselho;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como ao governo dos 
Estados Unidos da América.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009, alterou de forma 
drástica a política comercial comum da União Europeia. As alterações tiveram várias 
consequências para muitas propostas apresentadas pela Comissão antes daquela data com base 
nos "velhos" tratados. Nalguns casos, foi mudado o quadro jurídico de certas propostas que 
não tinham sido ainda sujeitas ao processo de decisão interinstitucional. A proposta aqui em 
apreço é um desses casos. Baseava-se anteriormente nos artigos 133 e 300 do Tratado CE. 
Passou a ser abrangida pelos artigos 207 e 218, n.º 6, alínea a), do TFEU, nos termos do qual 
é indispensável a aprovação do Parlamento Europeu antes de o Conselho adoptar qualquer 
decisão de celebração de um tratado internacional relacionado com a política comercial 
comum. 

A aprovação que o Parlamento Europeu é convidado a dar nesta resolução diz respeito à 
negociação de ajustamentos compensatórios entre os Estados Unidos e a União Europeia, na 
sequência da retirada dos EUA dos compromissos específicos no âmbito da OMC em matéria 
de serviços de lotarias e jogos de aposta.

A UE e os EUA encetaram negociações, nos termos n.º 2, alínea a), do artigo XXI do Acordo 
Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), no dia 17 de Dezembro de 2007. O pacote de 
medidas de compensação acordado diz respeito a compromissos no domínio dos serviços de 
entreposto e armazenagem, dos serviços de ensaios técnicos, dos serviços de investigação e 
desenvolvimento e dos serviços postais.

Embora seja lamentável que os EUA tenham decidido encerrar o seu mercado de lotarias e 
jogos de aposta, o que provocou, de um dia para o outro, prejuízos enormes para as empresas 
europeias em termos de capitalização bolsista, o relator reconhece que tudo foi feito de acordo 
com o Artigo XXI do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços, sendo, portanto, 
perfeitamente legal. As compensações acordadas foram o resultado de negociações realizadas 
no quadro do mesmo artigo e, por isso, são também legais. O PE sempre apoiou o quadro 
comercial multilateral e está convencido de que, uma vez mais, as regras da OMC mostraram 
ser um instrumento eficaz para evitar guerras comerciais que podem degenerar e sanções 
unilaterais.

Mas o relator gostaria também de salientar que estas compensações, embora perfeitamente 
legais, nada fazem para compensar directamente o sector das lotarias e jogos de apostas. 
Durante o período de estudo deste dossiê, o relator esteve em contacto com as principais 
associações do sector e foi informado de que as empresas europeias envolvidas, sobretudo as 
empresas de lotaria e jogos de apostas em linha, perderam, de um dia para o outro, uma 
imensa parte de mercado. Algumas empresas dizem ainda estar a ser "injustamente" 
investigadas pelos tribunais americanos. O relator gostaria, por isso, de recomendar à 
Comissão Europeia um estudo atento dos pedidos e queixas do sector e, tanto quanto possível, 
a garantia de condições equitativas.


