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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om avslutande av förhandlingarna med Amerikas förenta 
stater om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Förenta staternas avsikt 
att återta särskilda åtaganden rörande spel- och vadhållningstjänster i enlighet med 
artikel XXI i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats)
(.../2010 – C7-.../2010 – 2008/0113(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om avslutande av förhandlingarna med 
Amerikas förenta stater om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av 
Förenta staternas avsikt att återta särskilda åtaganden rörande spel- och 
vadhållningstjänster i enlighet med artikel XXI i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) 
(SEK(2008)2023),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (.../2010 ),

– med beaktande av artiklarna 133.1, 133.5 och 300.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
rådet har hört parlamentet (C7-.../2010),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artiklarna 207.4 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
Förenta staternas regering.
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MOTIVERING

Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, ändrade drastiskt 
Europeiska unionens gemensamma handelspolitik. Dessa ändringar påverkade på flera sätt 
många förslag som kommissionen lagt fram före detta datum på grundval av de ”gamla” 
fördragen. En ny rättslig ram tillämpades för vissa förslag som inte tidigare hade varit föremål 
för det interinstitutionella beslutsförfarandet. Detta gäller förslaget i fråga. Förslaget 
baserades tidigare på artiklarna 133 och 300 i EG-fördraget. Det faller nu under artiklarna 207 
och 218.6 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som innebär att 
Europaparlamentets måste ge sitt godkännande innan rådet antar ett beslut om att ingå 
internationella avtal som avser den gemensamma handelspolitiken. 

Europaparlamentets godkännande avser i denna resolution förhandlingarna om 
kompenserande anpassningar mellan Förenta staterna och Europeiska unionen till följd av den 
förstnämndas återtagande av de åtaganden som planerats av WTO avseende spel- och 
vadhållningsmarknaden.

EU och Förenta staterna inledde förhandlingarna i enlighet med artikel XXI:2(a) i Gats, och 
avslutade dem den 17 december 2007. Det kompensationspaket som man kom överens om 
avser åtaganden när det gäller förvarings- och lagringstjänster, tekniska testtjänster, 
forsknings- och utvecklingstjänster och posttjänster.

Det är beklagligt att Förenta staterna fattade beslutet att stänga sin spel- och 
vadhållningsmarknad, vilket ledde till att EU-företagens börsvärde rasade över en natt, men 
föredraganden medger att detta har gjorts i överensstämmelse med artikel XXI i allmänna 
tjänstehandelsavtalet (Gats) och därmed är helt och hållet lagligt. De överenskomna 
kompensationerna var resultatet av förhandlingar inom ramen för samma artikel, och är 
därmed också lagliga. Parlamentet har alltid stött den multilaterala handelsramen och anser att 
WTO-reglerna ännu en gång har visat sig vara ett effektivt instrument för att undvika 
degenererande handelskrig och unilaterala påföljder.

Föredraganden skulle dock också vilja betona att dessa kompensationer, som är fullt lagliga, 
inte direkt kompenserar sektorn för spel- och vadhållningstjänster. Under 
undersökningsperioden för detta ärende träffade föredraganden huvudföreningarna inom 
sektorn och informerades om att de berörda EU-företagen, i synnerhet spel- och 
vadhållningsföretag online, förlorade en enorm del av sin marknad över en natt. Vissa företag 
hävdar också att de är föremål för orättvisa utredningar i amerikanska domstolar. 
Föredraganden rekommenderar därför att Europeiska kommissionen noggrant ska undersöka 
sektorns krav och i så hög grad som möjligt garantera rättvisa konkurrensvillkor.


