
AD\1052905DA.doc PE546.749v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2014/2228(INI)

25.3.2015

UDTALELSE

fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om det 
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)
(2014/2228(INI))

Ordfører for udtalelse: Jerzy Buzek



PE546.749v03-00 2/6 AD\1052905DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\1052905DA.doc 3/6 PE546.749v03-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger vigtigheden af et transatlantisk marked for EU's og USA's borgere og 
virksomheder; understreger, at det vigtigste resultat af forhandlingerne bør være en 
dybdegående, omfattende og ambitiøs frihandels- og investeringsaftale af høj kvalitet, der 
respekterer og fremmer europæiske værdier, stimulerer bæredygtig vækst, videnskabeligt 
samarbejde, innovation og skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet samt bidrager til alle 
europæiske borgeres velbefindende ved at sætte deres interesser i centrum for 
handelsaftalen om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP); bemærker, 
at formålet med TTIP er at eliminere toldtariffer, afgifter og kvoter, men ligeledes at sikre 
et lovgivningsmæssigt samarbejde og høje fælles standarder på det globale marked; 
bemærker, at bestræbelser på afskaffelse af toldtariffer og harmonisering af lovgivningen 
skal afbalanceres; anmoder Kommissionen om at styrke dialogen med borgerne og alle 
relevante interessenter med det formål at inddrage deres holdninger, hvor dette er muligt, 
føre forhandlingerne så gennemsigtigt som muligt og offentliggøre alle mulige 
forhandlingstekster og -dokumenter, herunder dokumenter vedrørende et eventuelt energi-
og SMV-kapitel, og dermed give europæiske borgere den størst mulige gennemsigtighed;

2. anmoder Kommissionen om, at fastholde målet om at afsætte et specifikt kapitel i TIPP til 
energi, herunder industrielle råstoffer, med det formål at skabe et konkurrencedygtigt, 
gennemsigtigt og ikkediskriminerende marked, der kan forbedre EU's energisikkerhed 
betydeligt, forbedre diversificering af energikilder og føre til lavere energipriser; 
fremhæver i denne henseende betydningen af vedvarende energikilder og 
energieffektivitet for øget energisikkerhed; understreger, at dette specifikke kapitel skal 
inkludere klare garantier, der siger, at EU's miljøstandarder og målene for klimaindsatsen 
ikke må svækkes, samt for at EU skal beholde sin frihed til at handle uafhængigt ved 
fastsættelsen af fremtidige standarder og mål;

3. minder om, at Europa-Parlamentet skal godkende TTIP-aftalen, før den kan træde i kraft;

4. understreger EU's behov for at etablere forskellige pålidelige energiforsyningskilder; 
anmoder i denne forbindelse Kommissionen om at sikre en frihandelspolitik og fremme 
investeringer på brændstofområdet, herunder inden for LNG og råolie, men samtidig 
fastholde EU's ret til at kategorisere brændstoffer efter CO2-indvirkningen i løbet af deres 
livcyklus og holde EU's egne klimamål for øje;

5. opfordrer Kommissionen til at se videre end blot eksportbegrænsningerne, og – hvor dette 
er hensigtsmæssigt – arbejde hen imod en transatlantisk harmonisering og konvergens af 
høje fælles standarder og bestemmelser, som definerer principperne for offentlig støtte til 
forskellige energikilder, med henblik på at begrænse risikoen for en eventuel 
konkurrenceforvridning, som for eksempel definitionen af kombination med brugen af 
biomasse; opfordrer Kommissionen til at udforske måder til at forbedre samarbejdet om 
forskning på energiområdet, udvikling og innovation og fremme af renere teknologi;
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6. påpeger de aktuelle forskelle mellem USA og EU, ikke blot i energipriser og adgang til 
råstoffer, men også i CO2-udslip pr. indbygger, som resulterer i ulige vilkår for så vidt 
angår konkurrenceevne og miljøbeskyttelse; anmoder derfor Kommissionen om at 
inkludere en bilateral beskyttelsesklausul til at forsyne de energiintensive sektorer i EU, 
der lækker kulstof, heriblandt de kemiske industrier samt råstof- og stålindustrierne, med 
tilstrækkelige foranstaltninger til at fastholde de nuværende toldsatser i en passende, 
nærmere fastsat overgangsperiode efter TTIP's ikrafttræden med en obligatorisk 
revisionsklausul; mener, at både USA's og EU's virksomheder bør tilskyndes til at forøge 
deres ressource- og energieffektivitet; opfordrer Kommissionen til at tage passende 
hensyn til behovet for at fremme fremstillingsindustrien som en drivkraft for 
genindustrialiseringen af Europa;

7. opfordrer Kommissionen til at inkludere såkaldte "grønne tjenesteydelser", såsom 
opførelse, installation, reparation og forvaltning af miljøgoder i de igangværende 
forhandlinger med vores transatlantiske partnere; bemærker, at EU er førende i verden 
inden for import og eksport af grønne varer og tjenesteydelser, men at der fortsat er mange 
barrierer for europæiske leverandører af grønne tjenesteydelser; bemærker, at sektoren har 
et betydeligt økonomisk potentiale for EU;

8. fremhæver de processer og standarder, som omhandles i EU's direktiv om 
energimærkning og miljøvenligt design, og som der ikke bør indgås kompromis om;

9. understreger de betydelige potentielle fordele ved TTIP for SMV'er; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at der fuldt ud tages hensyn til SMV'ernes prioriteringer og 
bekymringer under TTIP-forhandlingerne i overensstemmelse med "tænk småt først"-
princippet, for eksempel i form af omfattende konsekvensanalyser, målrettede offentlige 
høringer og inddragelse af europæiske SMV-repræsentanter; anbefaler, at Kommissionen 
tilstræber etablering af et "one-stop"-informationssystem for SMV'er og afsætter et 
specifikt kapitel til SMV'er, hvor der bør overvejes en reduktion af de administrative 
byrder i henhold til de relevante bestemmelser; opfordrer Kommissionen til at sørge for 
beskyttelse og styrkelse af SMV-venlige politiker og støtteordninger;

10. opfordrer Kommissionen til at sørge for brugervenlige oprindelsesregler, der let kan 
anvendes af EU's eksportører, og at minimere unødige handelshindringer og bureaukrati, 
der følger af oprindelsesregler, navnlig for SMV'er;

11. minder om, at det amerikanske marked forbliver meget lukket for udenlandske 
virksomheder i forhold til det europæiske marked for offentlige indkøb; anbefaler, at 
Kommissionen fremmer gensidigheden og en mere aktiv deltagelse af EU-virksomheder, 
herunder SMV'er, i offentlige udbud i USA på alle myndighedsniveauer, da dette vil 
kunne bidrage til at fremme innovation i den private sektor og opkomsten af nye 
innovative virksomheder og sektorer med hurtig vækst;  understreger, at denne mulighed 
ikke må underminere EU-regeringers evne til at fastholde deres offentlige tjenester; 

12. bemærker, at forskellige lovgivningsmæssige tilgange i EU og USA er bekostelige for 
virksomhederne på begge sider af Atlanterhavet; mener, at der er betydelige 
effektivitetsgevinster at hente ved at ensrette disse tilgange, men fortsat give 
myndighederne i EU og i USA mulighed for at fastholde og opnå standarder af høj 
kvalitet og sikkerhed for borgerne;



AD\1052905DA.doc 5/6 PE546.749v03-00

DA

13. forventer, at Kommissionen i forhandlingerne inddrager spørgsmålet om lovgivningen om 
at købe nationalt "Buy American Act", "Jones Act" og "Domestic Content", som i praksis 
i høj grad hæmmer europæiske virksomheders adgang til det amerikanske marked, navnlig 
inden for oprensnings- og anlægssektoren;

14. minder Kommissionen om vigtigheden af at bevare det nuværende høje niveau af 
sikkerhed, persondatabeskyttelse og åbenhed på internettet, neutralitet og uafhængighed, 
men glæder sig samtidig over de mulige fordele ved markedsadgang, tilpasning af regler 
og gensidig anerkendelse, herunder fastlæggelsen af fælles globale principper for 
standarder og tekniske specifikationer på IKT-området;

15. opfordrer til åben konkurrence og udvikling af den digitale økonomi, som af natur er 
global, men har sine hovedbaser i EU og USA;  Understreger, at den digitale økonomi 
skal være central for det transatlantiske marked med løftestangseffekt i den globale 
økonomi og en yderligere åbning af det globale marked;

16. minder Kommissionen om, at det i særdeleshed er vigtigt i forhold til 
informationssamfunds- og telekommunikationstjenester, at TTIP sikrer ensartede vilkår 
med lige og gennemsigtig adgang, baseret på gensidighed, for servicevirksomheder fra EU 
til det amerikanske marked og med et krav om, at amerikanske tjenesteudbydere skal 
respektere og overholde alle relevante industri- og produktsikkerhedsstandarder og 
forbrugerrettigheder, når de leverer tjenester i Europa eller til europæiske forbrugere;

17. opfordrer Kommissionen til med henblik på at forhindre flytning af EU's 
engrosproduktionssektorer og massetab af arbejdspladser i medlemsstaterne at foretage en 
sammenligningsanalyse af konkurrenceevnen i EU's produktionssektorer og deres 
modparter i USA;

18. anmoder om, at kapitlet om intellektuel ejendomsret også sikrer øget beskyttelse og 
anerkendelse af europæiske geografiske betegnelser;

19. opfordrer Kommissionen til at garantere gyldigheden af alle geografiske betegnelser som 
en del af TTIP-aftalen, herunder for ikke-landbrugsprodukter; minder Kommissionen om 
den økonomisk afgørende merværdi, som geografiske betegnelser bibringer.
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