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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o záveroch rokovaní so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných 
vyrovnaniach vyplývajúcich z plánovaného zrušenia špecifických záväzkov 
upravujúcich služby týkajúce sa hazardných a stávkových hier zo strany USA podľa 
článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS)
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o záveroch rokovaní so Spojenými štátmi 
americkými o potrebných kompenzačných vyrovnaniach vyplývajúcich z plánovaného 
zrušenia špecifických záväzkov upravujúcich služby týkajúce sa hazardných a stávkových 
hier zo strany USA podľa článku XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami 
(GATS) (SEK(2008)2023),

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (00000/2010),

– so zreteľom na článok 133 ods. 1 a ods. 5 a článok 300 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0000/2010),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy [KOM(2009)0665],

– so zreteľom na článok 207 ods. 4, ako aj na článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) 
Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2010),

1. udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde Spojených štátov amerických.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, došlo k výrazným 
zmenám v spoločnej obchodnej politike Európskej únie. Tieto zmeny mali rôzne dôsledky na 
mnohé návrhy, ktoré predložila Komisia na základe „starých zmlúv“ pred týmto dátumom. V 
niektorých prípadoch sa pre určité návrhy, ktoré predtým nepodliehali 
medziinštitucionálnemu rozhodovaciemu procesu, určil nový právny rámec. Tento návrh je 
takým prípadom. Predtým vychádzal z článkov 133 a 300 Zmluvy o ES. Teraz patrí do 
pôsobnosti článku 207 a článok 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
podľa ktorých musí Rada predtým, než prijme rozhodnutie o uzatvorení medzinárodnej 
dohody v oblasti spoločnej obchodnej politiky, získať súhlas Európskeho parlamentu. 

Súhlas, ktorý má Európsky parlament udeliť týmto uznesením, sa týka rokovaní o 
kompenzačných vyrovnaniach medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou po tom, čo 
Spojené štáty vylúčili zo svojej listiny záväzky v rámci WTO týkajúce sa trhu hazardných a 
stávkových hier.

EÚ a USA začali rokovania podľa článku XXI ods. 2 písm. a) Všeobecnej dohody o obchode 
so službami (GATS) a ukončili ich 17. decembra 2007. Kompenzačný balík, ktorý bol 
dohodnutý, sa týka záväzkov v oblasti služieb súvisiacich so skladovaním, technickým 
testovaním, výskumom a vývojom a poštových služieb.

Je poľutovaniahodné, že USA sa rozhodli uzatvoriť svoj trh v oblasti hazardných a 
stávkových hier, čo zo dňa na deň viedlo k veľkým stratám, pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu 
európskych spoločností, avšak spravodajca uznáva, že sa tak stalo v súlade s článkom XXI 
Všeobecnej dohody o obchode so službami, a je to preto úplne legálne. Dohodnuté 
kompenzácie boli výsledkom rokovaní uskutočnených v rámci toho istého článku, a sú teda 
tiež zákonné. Európsky parlament vždy podporoval mnohostranný obchodný rámec, a je preto 
spokojný, že pravidlá WTO sa ukázali ako účinný nástroj na prevenciu obchodných vojen 
vedúcich k úpadku a jednostranných sankcií.

Spravodajca by tiež rád zdôraznil, že i keď sú tieto vyrovnania plne zákonné, neprinášajú 
priamu kompenzáciu odvetviu hazardných a stávkových hier. Spravodajca sa pri 
zhromažďovaní údajov k tejto téme stretol s hlavnými združeniami z odvetvia, ktoré ho 
informovali o tom, že dotknuté európske spoločnosti, najmä v oblasti hazardných a 
stávkových hier prevádzkovaných online, stratili zo dňa na deň veľký podiel svojho trhu. 
Niektoré spoločnosti tiež tvrdia, že ich „nespravodlivo“ vyšetrujú americké súdy. Spravodajca 
by chcel preto odporučiť Európskej komisii, aby sa podrobne pozrela na požiadavky a 
tvrdenia tohto odvetvia a v čo najväčšej miere zabezpečila rovnaké podmienky.


