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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam transatlantického trhu pro občany a průmyslová odvětví EU a USA; 
zdůrazňuje, že hlavním výsledkem jednání by mělo být uzavření rozsáhlé, komplexní 
a ambiciózní dohody o volném obchodu a investicích založené na vysokých normách, 
která bude respektovat a podporovat evropské hodnoty, povzbuzovat udržitelný růst, 
vědeckou spolupráci, inovace a vytváření kvalitních pracovních míst a přispívat 
k blahobytu evropských občanů tím, že jejich zájmy učiní nedílnou součástí obchodní 
dohody o TTIP; konstatuje, že záměrem dohody o TTIP je odstranění cel, poplatků a kvót, 
ale rovněž navázání spolupráce v oblasti regulace a stanovení vysokých společných norem 
na celosvětovém trhu; konstatuje, že úsilí o odstranění cel a harmonizace právních 
předpisů musí být vyvážené; vyzývá Komisi, aby posílila proces zapojení občanů a všech 
příslušných zúčastněných stran s cílem přihlédnout podle možností k jejich názorům, vést 
jednání co nejtransparentněji a zveřejnit všechny texty a dokumenty z jednání, včetně 
dokumentů týkajících se případné kapitoly o energii a malých a středních podnicích, a aby 
tak zajistila maximální úroveň transparentnosti pro evropské občany;

2. vyzývá Komisi, aby nadále sledovala cíl, aby byla v TTIP jedna samostatná kapitola 
věnována energii, včetně průmyslových surovin, s cílem vytvořit konkurenční, 
transparentní a nediskriminační trh, který by mohl výrazně zvýšit energetickou bezpečnost 
EU a diverzifikaci dodávek energie a vést k nižším cenám za energii; zdůrazňuje v tomto 
ohledu význam obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti při zvyšování 
energetické bezpečnosti; zdůrazňuje, že tato samostatná kapitola musí obsahovat jasné 
záruky, že normy EU v oblasti životního prostředí a cíle boje proti změně klimatu nesmí 
být oslabeny a že EU musí zachovat svobodu jednat nezávisle při stanovování budoucích 
norem a cílů;

3. připomíná, že dohodu o TTIP musí schválit Evropský parlament a že bez jeho souhlasu 
nebude moci vstoupit v platnost;

4. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit různorodé a spolehlivé zdroje dodávek energie; 
požaduje v této souvislosti, aby Komise zajistila politiku volného obchodu a podporovala 
investice, pokud jde o paliva, včetně LNG a ropy, a zachovala právo EU na rozlišování 
kategorií paliv podle jejich dopadu na životní cyklus CO2 a měla na paměti vlastní cíle EU 
v oblasti klimatu;

5. vyzývá Komisi, aby šla nad rámec vývozních omezení a případně pracovala na 
transatlantické harmonizaci a sbližování vzájemných vysokých norem a předpisů, které 
definují principy veřejné podpory různých zdrojů energie, aby se omezilo riziko narušení 
hospodářské soutěže, například definici kombinované výroby za použití biomasy; vybízí 
Komisi, aby prověřila možnosti spolupráce v oblasti energetického výzkumu, vývoje 
a inovací a podpory čistší technologie; 

6. poukazuje na stávající rozdíly mezi USA a EU nejen v cenách energie a v přístupu 
k surovinám, ale také v emisích CO2 na obyvatele, jejichž důsledkem jsou nerovné 
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podmínky z hlediska konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí;  vyzývá proto 
Komisi, aby pro energeticky náročná průmyslová odvětví v EU a odvětví, kde dochází 
k výraznému úniku uhlíku, včetně chemického, surovinového a ocelářského průmyslu, 
uplatnila dvoustrannou ochrannou doložku a stanovila vhodná opatření pro zachování 
stávající celních sazeb po odpovídající stanovené období po vstupu TTIP v platnost 
s povinným ustanovením o přezkumu; je přesvědčen, že by společnosti v USA a v EU 
měly být vybízeny ke zvýšení svých zdrojů a energetické účinnosti; vyzývá Komisi, aby 
náležitě zohlednila potřebu podpory zpracovatelského průmyslu jako hnací síly 
reindustrializace Evropy;

7. vyzývá Komisi, aby do probíhajících jednání s našimi transatlantickými partnery zahrnula 
takzvané „zelené služby“, jako je např. výstavba, montáž, opravy a řízení 
environmentálních veřejných statků; bere na vědomí, že Evropská unie má ve světě 
vedoucí postavení, pokud jde o dovoz a vývoz zelených statků a služeb, i když pro 
poskytovatele evropských zelených služeb přetrvávají mnohé překážky; konstatuje, že 
toto odvětví má pro Evropskou unii značný ekonomický potenciál;

8. připomíná postupy a normy stanovené na základě směrnice EU o označování 
energetickými štítky a směrnice o ekodesignu, které by neměly být ohroženy;

9. zdůrazňuje značný potenciální přínos TTIP pro malé a střední podniky; vyzývá Komisi,
aby zajistila, aby při jednáních o TTIP byly plně brány v úvahu priority a zájmy malých 
a středních podniků v souladu se zásadou „zelenou malým a středním podnikům“, např. 
prostřednictvím komplexních posouzení dopadů a cílených veřejných konzultací 
a zapojením zástupců evropských malých a středních podniků; doporučuje, aby Komise 
usilovala o zřízení centrálního informačního systému pro malé a střední podniky 
a věnovala samostatnou kapitolu malým a středním podnikům, v níž by snížení 
administrativní zátěže mělo být posouzeno v souladu s příslušnými regulačními rámci; 
vyzývá Komisi, aby zajistila ochranu a zlepšování politik a režimů podpory pro malé 
a střední podniky;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila přijetí uživatelsky vstřícných pravidel původu, která budou 
vývozci z EU moci snadno používat a která co nejvíce omezí zbytečné obchodní překážky 
a byrokracii spojenou s pravidly původu, zejména pro malé a střední podniky;

11. připomíná, že ve srovnání s trhem veřejných zakázek v EU je trh v USA pro zahraniční 
společnosti nadále mimořádně nepřístupný; požaduje, aby Komise usnadnila reciprocitu 
a aktivnější účast podniků EU, včetně malých a středních podniků, na trhu s veřejnými 
zakázkami v USA na všech úrovních správy, protože to může přispět ke stimulaci inovací 
v soukromém sektoru a ke vzniku nových, rychle rostoucích inovativních podniků 
a odvětví; zdůrazňuje, že tato možnost nesmí narušit schopnost vlád členských států EU 
zachovat své veřejné služby;

12. konstatuje, že používání odlišných regulačních přístupů v Evropské unii a USA je 
nákladné pro průmysl na obou stranách Atlantiku; je přesvědčen, že propojení těchto 
přístupů povede k významnému zvýšení účinnosti a zároveň umožní orgánům v Evropské 
unii a ve Spojených státech zachování a dosažení vysokých norem jakosti a bezpečnosti 
pro občany;
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13. očekává, že Komise otevře v rámci jednání otázku právních předpisů „Buy American“, 
„Jones Act“ a „Domestic Content Act“, které v praxi výrazně znevýhodňují evropské 
společnosti v přístupu na trh USA, zejména v odvětvích bagrování a strojírenství;

14. připomíná Komisi, že je důležité zachovat stávající vysokou úroveň bezpečnosti, 
zabezpečení, ochrany osobních údajů a otevřenosti, neutrality a nezávislosti internetu, 
i když vítá potenciální výhody přístupu na trh a sbližování právních předpisů 
a vzájemného uznávání, včetně zavedení společných globálních principů v normách 
a technických specifikacích v oblasti informačních a komunikačních technologií;

15. vyzývá k otevřené hospodářské soutěži a rozvoji digitální ekonomiky, která je svou 
povahou globální, ale její hlavní základny se nacházejí v EU a USA; zdůrazňuje, že 
digitální ekonomika musí být pro transatlantický trh zásadní – s pákovým efektem pro 
globální ekonomiku a další otevírání globálních trhů;

16. připomíná Komisi, že v případě služeb v oblasti informační společnosti a telekomunikací 
je velmi důležité, aby dohoda o TTIP zajistila rovné a transparentní podmínky založené na 
reciprocitě pro přístup společností EU poskytujících služby na trh v USA a povinnost 
amerických poskytovatelů služeb dodržovat a splňovat všechny příslušné průmyslové 
normy a právní předpisy normy týkající se bezpečnosti výrobků a spotřebitelských práv, 
pokud poskytují služby v Evropě nebo pro evropské zákazníky.

17. vyzývá Komisi, aby provedla srovnávací analýzu konkurenceschopnosti odvětví 
zpracovatelského průmyslu v EU a jejich protějšků ve Spojených státech, aby tak předešla 
rozsáhlému přemístění výrobních odvětví a hromadným ztrátám pracovních míst 
v členských státech EU;

18. žádá, aby kapitola o právech duševního vlastnictví rovněž zajišťovala vyšší ochranu 
evropských zeměpisných označení a jejich uznávání;

19. vyzývá Komisi, aby v rámci dohody o TTIP zaručila platnost veškerých zeměpisných 
označení, a to včetně nezemědělských produktů; připomíná Komisi hospodářsky důležitou 
přidanou hodnotu, kterou zeměpisné označení představuje.
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