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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава значението на наличието на трансатлантически пазар за гражданите на 
ЕС и САЩ и за промишлените отрасли; подчертава, че основният резултат от 
преговорите следва да доведе до по-дълбоко, всеобхватно, амбициозно 
споразумение, налагащо високи стандарти и свобода на търговията и инвестициите, 
което зачита и насърчава европейските ценности, стимулира устойчивия растеж, 
научното сътрудничество, новаторството и създаването на висококачествени 
работни места и допринася за благосъстоянието на всички европейски граждани, 
като поставя техните интереси в центъра на търговското споразумение за ТПТИ; 
отбелязва, че ТПТИ има за цел премахването на тарифите, митата и квотите, а също 
така и сътрудничеството в областта на нормативната уредба и установяването на 
висок общ стандарт на световния пазар; отбелязва, че усилията за премахване на 
митата и създаването на регулаторна хармонизация трябва да бъде балансиран; 
призовава Комисията да засили процеса на ангажиране с гражданите и всички 
съответни заинтересовани страни с цел приспособяване на техните становища, 
когато е възможно, на провеждане на преговори по възможно най-прозрачен начин 
и на публикуване на всички възможни преговорни текстове и документи, 
включително документи, отнасящи се до евентуални глави относно енергетиката и 
МСП, като по този начин се осигурява максимална степен на прозрачност за 
европейските граждани;

2. призовава Комисията да запази целта за посвещаване на специална глава на въпроси 
на енергетиката, включително промишлени суровини, в ТПТИ с цел създаване на 
конкурентен, прозрачен и недискриминационен пазар, който би могъл да повиши 
значително енергийната сигурност на ЕС, да подобри диверсификацията на 
енергийните източници и да доведе до по-ниски цени на енергията; подчертава в 
този контекст значението на възобновяемите енергийни източници и енергийната 
ефективност за увеличаване на енергийната сигурност; подчертава, че тази 
специфична глава следва да включва ясни гаранции, че стандартите на ЕС в 
областта на околната среда и свързаните с действията в областта на климата цели не 
трябва да бъдат подкопавани и че ЕС трябва да съхрани свободата да действа 
независимо при определяне на бъдещите стандарти и цели;

3. припомня, че Европейският парламент трябва да даде своето одобрение за ТПТИ, 
без което то не може да влезе в сила;

4. подчертава необходимостта ЕС да установи различни и надеждни източници за 
енергийни доставки; изисква в този контекст от Комисията да гарантира политика 
на свободна търговия и да насърчава инвестициите по отношение на горивата, 
включително втечнен природен газ и суров петрол, като се запазва правото на ЕС за 
категоризиране на горивата според въздействието върху емисиите на CO2 за целия 
им жизнен цикъл и като се отчитат целите на ЕС, свързани с климата;
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5. призовава Комисията да гледа отвъд ограниченията за износ и да работи, когато 
това е целесъобразно, върху трансатлантическото хармонизиране и сближаване на 
високи общи стандарти и норми, които определят принципите на обществена 
подкрепа за различни източници на енергия, така че да се ограничи рискът от 
нарушаване на конкуренцията, като например определението за комбинирано 
производство на енергия с използване на биомаса; насърчава Комисията да проучва 
начините за засилване на сътрудничеството в областта на енергийните научни 
изследвания, развойната дейност и иновациите и за насърчаване на по-чисти 
технологии;

6. посочва съществуващите разлики между САЩ и ЕС не само по отношение на 
цените на енергията и на достъпа до суровини, но също така и на емисиите на CO2

на глава от населението, което води до неравностойни условия по отношение на 
конкурентоспособността и опазването на околната среда; поради тази причина 
призовава Комисията да включи двустранна защитна клауза за осигуряване на 
енергоемките и засегнатите от изместване на въглеродни емисии сектори в ЕС, 
включително химикали, суровини и стоманодобивната промишленост, с подходящи 
мерки за запазване на съществуващите митнически тарифни ставки за един 
адекватен и точно определен преходен период след влизането в сила на ТПТИ със 
задължителна клауза за преразглеждане; счита, че както дружествата от САЩ, така 
и дружествата от ЕС следва да бъдат насърчавани да увеличават своята ресурсна и 
енергийна ефективност; призовава Комисията да отчита надлежно необходимостта 
от насърчаване на производствената промишленост като движеща сила за 
повторната индустриализацията на Европа;

7. призовава Комисията да включи така наречените „зелени услуги“, като например 
строителството, монтажа, ремонта и управлението на екологични стоки, в текущите 
преговори с нашите трансатлантически партньори; отбелязва, че Европейският съюз 
е световен лидер във вноса и износа на „зелени“ стоки и услуги, въпреки че все още 
съществуват множество пречки пред европейските доставчици на „зелени“ услуги; 
отбелязва, че секторът има съществен икономически потенциал за Европейския 
съюз;

8. поставя акцент върху процесите и стандартите, разработени по силата на 
директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, с които не следва да 
се правят компромиси;

9. подчертава значителните потенциални ползи от ТПТИ за МСП; призовава 
Комисията да гарантира, че приоритетите и опасенията на МСП се отчитат изцяло 
при преговорите за ТПТИ в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“, 
например чрез цялостни оценки на въздействието, целеви публични консултации и 
участие на представители на европейските МСП; препоръчва на Комисията да се 
стреми към установяване на информационна система за „обслужване на едно гише“ 
за МСП и да разработи специална глава, посветена на малките и средните 
предприятия, в която намаляването на административната тежест следва да се 
разглежда в съответствие с подходящите регулаторни рамки; призовава Комисията 
да гарантира защитата и укрепването на политики и схеми за подкрепа, насочени 
към МСП;
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10. призовава Комисията да осигурява съобразени с ползвателите правила за произход, 
които могат да бъдат лесно прилагани от износителите от ЕС, и да работи за 
намаляване на ненужните пречки пред търговията и бюрокрацията, създавани от 
правилата за произход, особено за МСП;

11. припомня, че в сравнение с пазара на обществени поръчки на ЕС пазарът на САЩ 
продължава да бъде изключително затворен за чуждестранни дружества; изисква от 
Комисията да улеснява реципрочността и по-активното участие на предприятия от 
ЕС, включително МСП, в обществените поръчки в САЩ на всички равнища на 
управление, тъй като това може да допринася за стимулиране на иновациите в 
частния сектор и за появата на нови и новаторски дружества и отрасли с високи 
темпове на растеж; подчертава, че тази възможност не трябва да накърнява 
способността на правителствата на държавите — членки на ЕС, да поддържат 
своите обществени услуги;

12. отбелязва, че различните регулаторни подходи в Европейския съюз и САЩ струват 
скъпо на предприятията от двете страни на Атлантическия океан; счита, че 
съгласуването на тези подходи ще доведе до съществено повишаване на 
ефективността, като в същото време органите в Европейския съюз и в САЩ ще 
могат да поддържат и постигат високи стандарти за качество и безопасност за 
своите граждани;

13. очаква в рамките на преговорите Комисията да разгледа въпроса за законите 
„Купувайте само американски стоки“, „Джоунс“ и „Местно съдържание“, които на 
практика значително възпрепятстват достъпа на предприятията от ЕС до пазара на 
САЩ, особено в сектора на драгирането и машиностроенето;

14. припомня на Комисията, че е важно да се запазят настоящите високи равнища на 
безопасност, сигурност, защита на личните данни и на отвореност, неутралност и 
независимост на интернет, като приветства потенциалните ползи от достъпа до 
пазара, регулаторната хармонизация и взаимното признаване, включително 
установяването на общи принципи в световен мащаб за стандарти и технически 
спецификации в областта на ИКТ;

15. призовава за открита конкуренция и развитие на цифровата икономика, която е 
глобална по своята същност, но има за основни бази ЕС и САЩ; подчертава, че 
цифровата икономика трябва да бъде централна тема за трансатлантическия пазар, с 
ливъридж в глобалната икономика и за по-нататъшно отваряне на световните 
пазари;

16. припомня на Комисията, що се отнася до услугите на информационното общество и 
телекомуникационните услуги, че е от особено значение ТПТИ да гарантира равни 
условия с равен и прозрачен достъп въз основа на реципрочност на дружествата за 
услуги от ЕС до пазара на САЩ и със задължение от страна на американските 
доставчици на услуги да зачитат и спазват всички съответни промишлени и 
продуктови стандарти за безопасност и правата на потребителите при предоставяне 
на услуги в Европа или за европейските потребители;

17. призовава Комисията, с оглед на предотвратяването на масовото преместване на 
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секторите на преработващата промишленост на ЕС и мащабната загуба на работни 
места в държавите членки, да извърши сравнителен анализ на 
конкурентоспособността на секторите на преработващата промишленост на ЕС и на 
техните партньори в САЩ;

18. изисква главата относно правата върху интелектуалната собственост да предоставя 
засилена защита и признаване на европейските географски указания;

19. призовава Комисията да гарантира валидността на всички географски указания (ГУ) 
като част от споразумението за ТПТИ, включително за неселскостопански 
продукти; припомня на Комисията икономическата устойчивост и по-високата 
стойност, която носи статутът за ГУ.
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