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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi načrtovanega odstopa Združenih 
držav od specifičnih obvez glede prirejanja iger na srečo in stav v skladu s členom XXI 
Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS)
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2008/0113(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o zaključku pogajanj z Združenimi državami 
Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi načrtovanega odstopa 
Združenih držav od specifičnih obvez glede prirejanja iger na srečo in stav v skladu s 
členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) (SEC(2008)2023),

- ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (00000/2010),

– ob upoštevanju člena 133(1) in (5) ter člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerima se 
je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0000/2010),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (COM(2009)0665),

– ob upoštevanju člena 207(4) in točke (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 81 in člena 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-000/2010),

1. odobri predlog sklepa Sveta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi Združenih držav Amerike.
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OBRAZLOŽITEV

Lizbonska pogodba, ki je začela veljati 1. decembra 2009, je korenito spremenila skupno 
trgovinsko politiko Evropske unije. Te spremembe imajo več posledic za številne predloge, ki 
jih je Komisija pripravila na podlagi „starih“ pogodb, pred tem datumom. V nekaterih 
primerih je bil za predloge, ki prej niso bili predmet medinstitucionalnega odločanja, 
uporabljen nov pravni okvir. Eden od takšnih primerov je tudi ta predlog. Prej je temeljil na 
členih 133 in 300 Pogodbe o ES, zdaj pa se zanj uporabljata člena 207 in 218(6)(a) Pogodbe o 
delovanju EU, v skladu s katerima mora Evropski parlament predlog odobriti, preden lahko 
Svet sprejme sklep o sklenitvi mednarodnega sporazuma, ki se nanaša na skupno trgovinsko 
politiko. 

Odobritev, ki naj bi jo Evropski parlament dal s to resolucijo, zadeva pogajanja o 
kompenzacijskih prilagoditvah med Združenimi državami in Evropsko unijo zaradi odstopa 
ZDA od svojih obvez v okviru STO glede prirejanja iger na srečo in stav.

EU in ZDA so v skladu s členom XXI:2(a) Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami 
(GATS) začele pogajanja, ki so se končala 17. decembra 2007. Dogovorjeni paket 
kompenzacijskih ukrepov se nanaša na obveze glede storitev skladiščenja in hrambe, 
tehničnega testiranja, raziskav in razvoja ter poštnih storitev.

Čeprav je obžalovanja vredno, da so ZDA sklenile zapreti svoj trg iger na srečo in stav, kar je 
privedlo do velikih in nenadnih izgub pri tržni kapitalizaciji evropskih podjetij, poročevalec 
priznava, da je bilo to storjeno v skladu s členom XXI sporazuma GATS, torej povsem 
zakonito. Dogovorjene kompenzacijske prilagoditve so rezultat pogajanj, ki so potekala na 
podlagi istega člena, torej so prav tako zakonite. EP je vedno podpiral večstranski trgovinski 
okvir in z zadovoljstvom ugotavlja, da so se pravila STO znova izkazala za učinkovito orodje 
za izogibanje škodljivim trgovinskim vojnam in enostranskim ukrepom.

Kljub vsemu želi poročevalec poudariti, da kompenzacijske prilagoditve, čeprav so v celoti 
zakonite, ne koristijo neposredno sektorju iger na srečo in stav. Med ugotavljanjem dejstev za 
pripravo tega dokumenta se je poročevalec srečal s predstavniki glavnih združenj v sektorju in 
je izvedel, da so vpletena evropska podjetja, predvsem tista, ki prirejajo spletne igre na srečo 
in stave, čez noč izgubila precejšen tržni delež. Nekatera celo trdijo, da jih „neupravičeno“ 
preiskujejo sodišča ZDA. Poročevalec želi zato Komisiji priporočiti, naj trditve in zahteve 
sektorja podrobneje preuči ter zagotovi čim bolj poštene konkurenčne pogoje.


