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***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea negocierilor cu 
Statele Unite ale Americii în legătură cu ajustările compensatorii necesare ca urmare a 
intenţiei SUA de a retrage anumite angajamente specifice privind serviciile de jocuri de 
noroc şi pariuri în conformitate cu articolul XXI din Acordul General privind Comerţul 
cu Servicii (GATS)
(00000/2010 - C7-0000/2010 - 2008/0113(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea negocierilor cu 
Statele Unite ale Americii în legătură cu ajustările compensatorii necesare ca urmare a 
intenţiei SUA de a retrage anumite angajamente specifice privind serviciile de jocuri de 
noroc şi pariuri în conformitate cu articolul XXI din Acordul General privind Comerţul cu 
Servicii (GATS) (SEC(2008)2023),

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (00000/2010),

– având în vedere articolul 133 alineatele (1) şi (5), precum şi articolul 300 alineatul (3) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0000/2010),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată 
„Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 207 alineatul (4) şi articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 
litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerţ internaţional (A7-0000/2010),

1. aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi guvernului Statelor 
Unite ale Americii.
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Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, a modificat în mod 
semnificativ politica comercială comună a Uniunii Europene. Aceste modificări au avut 
diverse consecinţe pentru multe dintre propunerile prezentate de către Comisie pe baza 
„vechilor” tratate, înainte de data respectivă. În câteva cazuri, s-a conferit un nou cadru juridic 
anumitor propuneri care nu făcuseră anterior obiectul procesului decizional interinstituţional. 
Propunerea din dosarul acestei proceduri reprezintă un astfel de caz. Ea s-a bazat înainte pe 
articolele 133 şi 300 din Tratatul CE. În momentul de faţă, propunerea intră sub incidenţa 
articolului 207 şi a articolului 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE, în temeiul cărora este 
necesară obţinerea aprobării Parlamentului înainte să fie adoptată vreo decizie de către 
Consiliu privind încheierea unui acord internaţional din domeniul politicii comerciale 
comune. 

Aprobarea pe care Parlamentul European este invitat să o dea în prezenta rezoluţie se referă la 
negocierea ajustărilor compensatorii dintre SUA şi Uniunea Europeană, ca urmare a retragerii 
de către cea dintâi a angajamentelor sale înscrise pe lista OMC privind serviciile de jocuri de 
noroc şi pariuri.

UE şi SUA au iniţiat negocieri în temeiul articolului XXI:2(a) din GATS, care au fost 
finalizate la 17 decembrie 2007. Pachetul compensator convenit se referă la angajamente în 
sectorul serviciilor de stocare şi depozitare, al serviciilor de testare tehnică, al serviciilor de 
cercetare şi dezvoltare, precum şi al serviciilor poştale.

Deşi este regretabil că SUA a decis să-şi închidă piaţa de jocuri de noroc şi pariuri, ceea ce a 
avut drept rezultat pierderi imense şi subite în ceea ce priveşte capitalizarea bursieră a 
societăţilor europene, raportorul recunoaşte că acest lucru a fost făcut în conformitate cu 
articolul XXI din Acordul General privind Comerţul cu Servicii (GATS), fiind pe deplin 
legal. Compensările convenite au fost rezultatul unor negocieri purtate în temeiului aceluiaşi 
articol, şi acestea fiind, prin urmare, legale. PE a sprijinit întotdeauna cadrul comercial 
multilateral şi astfel este mulţumit că normele OMC s-au dovedit din nou a fi un instrument 
eficient de evitare a unor războaie comerciale care ar putea degenera şi a unor sancţiuni 
unilaterale.

Totuşi, raportorul ar dori, de asemenea, să sublinieze că aceste compensaţii, deşi pe deplin 
legale, nu contribuie deloc la compensarea directă a sectorului serviciilor de jocuri de noroc şi 
pariuri. În perioada de strângere de informaţii pentru prezentul dosar, raportorul s-a întâlnit cu 
principalele asociaţii din sector şi a fost informat că societăţile europene implicate, în special 
societăţile de jocuri de noroc şi pariuri online au pierdut peste noapte o parte imensă din piaţa 
lor. Câteva societăţi afirmă, de asemenea, că sunt anchetate „în mod injust” de instanţele din 
SUA. Raportorul ar dori, astfel, să recomande Comisiei Europene să analizeze cu atenţie 
solicitările şi afirmaţiile sectorului şi să asigure, pe cât posibil, condiţii de concurenţă 
echitabile.


