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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia transatlantinės rinkos svarbą ES ir JAV piliečiams bei įmonėms; pabrėžia, kad 
pagrindinis derybų rezultatas turėtų būti išsamus, visapusiškas, plataus užmojo, aukšto 
lygio standartų laisvosios prekybos ir investicijų susitarimas, kuriuo gerbiamos ir 
propaguojamos Europos vertybės, skatinamas tvarus augimas, bendradarbiavimas mokslo 
srityje, inovacijos ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimas ir prisidedama prie visų ES 
piliečių gerovės, didžiausią dėmesį skiriant jų interesams TPIP prekybos susitarime; 
pažymi, kad TPIP susitarimu siekiama ne tik panaikinti tarifus, muitus ir kvotas, bet ir 
pradėti bendradarbiauti reguliavimo srityje ir nustatyti aukštus bendrus standartus pasaulio 
rinkoje; pažymi, kad tarifų panaikinimo ir reguliavimo suderinimo veiksmai turėtų būti 
subalansuoti; ragina Komisiją sustiprinti bendradarbiavimo su piliečiais ir visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais procesą siekiant, kai tik įmanoma, atsižvelgti į 
jų nuomones, vesti derybas kuo skaidriau ir paskelbti visus galimus derybų tekstus ir 
dokumentus, įskaitant dokumentus, susijusius su bet kokiu galimu skyriumi dėl 
energetikos ir MVĮ, taip užtikrinant kuo didesnį skaidrumą ES piliečiams;

2. ragina Komisiją toliau laikytis tikslo į TPIP susitarimą įtraukti atskirą skyrių dėl 
energetikos, įskaitant pramonines žaliavas, siekiant sukurti konkurencinę, skaidrią ir 
nediskriminacinę rinką, kuri galėtų iš esmės padidinti ES energetinį saugumą, pagerinti 
energijos išteklių įvairinimą ir lemti žemesnes energijos kainas; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo svarbą didinant 
energetinį saugumą; pabrėžia, kad į šį atskirą skyrių turi būti įtrauktos aiškios garantijos, 
kad nebus pakenkta ES aplinkosaugos standartams ir veiksmų klimato srityje tikslams, ir 
kad ES turi išlaikyti laisvę savarankiškai imtis veiksmų siekdama ateityje nustatyti 
standartus ir tikslus;

3. primena, kad Europos Parlamentas turi pritarti šiam TPIP susitarimui, priešingu atveju 
susitarimas negalės įsigalioti;

4. pabrėžia, kad ES turi nustatyti įvairius ir patikimus energijos tiekimo šaltinius; šiuo 
požiūriu prašo Komisijos užtikrinti laisvosios prekybos politiką ir skatinti investicijas, 
susijusias su kuru, įskaitant suskystintas gamtines dujas ir žalią naftą, taip pat išsaugoti ES 
teisę skirstyti kuro rūšis į kategorijas pagal jų gyvavimo ciklo poveikį CO2 ir atsižvelgti į 
pačios ES klimato tikslus;

5. ragina Komisiją žvelgti toliau nei eksporto apribojimai ir, jei reikia, siekti aukštų bendrų 
standartų ir taisyklių, apibrėžiančių viešosios skirtingų energijos šaltinių paramos 
principus, transatlantinio suderinimo ir konvergencijos, kad būtų apribota konkurencijos 
iškraipymo rizika, pvz., apibrėžiant bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą naudojant 
biomasę; ragina Komisiją išnagrinėti, kaip būtų galima glaudžiau bendradarbiauti 
energetikos srities mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje ir siekiant 
skatinti švaresnes technologijas;

6. atkreipia dėmesį į dabartinius JAV ir ES energijos kainų ir žaliavų prieinamumo ir ypač 
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išmetamo CO2 kiekio, tenkančio vienam gyventojui, skirtumus, dėl kurių susidaro 
nevienodos sąlygos konkurencingumo ir aplinkos apsaugos aspektais; todėl ragina 
Komisiją įtraukti dvišalę apsaugos sąlygą, pagal kurią ES energijai imliems sektoriams ir 
sektoriams, kuriems būdingas anglies dioksido nutekėjimas, įskaitant chemijos, žaliavų ir 
plieno pramonę, būtų suteiktos tinkamos priemonės siekiant išlaikyti dabartines muitų 
tarifų normas tinkamu nustatytu pereinamuoju laikotarpiu po to, kai įsigalios TPIP 
susitarimas, taip pat numatant privalomą peržiūros nuostatą; mano, kad JAV ir ES įmonės 
turėtų būti skatinamos didinti savo išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumą; 
ragina Komisiją tinkamai atsižvelgti į poreikį skatinti apdirbamąją pramonę, kuri būtų 
Europos reindustrializacijos varomoji jėga;

7. ragina Komisiją įtraukti į vykstančias derybas su mūsų transatlantiniais partneriais 
vadinamąsias žaliąsias paslaugas, pvz., ekologiškų prekių statybos, įrengimo, remonto ir 
valdymo paslaugas; atkreipia dėmesį į tai, kad, nors Europos Sąjunga yra pasaulio lyderė 
žaliųjų prekių ir paslaugų importo ir eksporto srityje, vis dėlto dar liko daug kliūčių 
Europos žaliųjų paslaugų teikėjams; pažymi, kad šis sektorius turi didelį ekonominį 
potencialą Europos Sąjungai;

8. pabrėžia procesus ir standartus, nustatytus pagal ES Energijos vartojimo efektyvumo 
ženklinimo ir Ekologinio projektavimo direktyvas, dėl kurių neturėtų būti einama į 
kompromisą;

9. pabrėžia, kad TPIP susitarimas gali būtų nepaprastai naudingas MVĮ; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad derybose dėl TPIP susitarimo būtų visapusiškai atsižvelgiama į MVĮ 
prioritetus ir rūpesčius, laikantis principo „Visų pirma galvokime apie mažuosius“, pvz., 
pasinaudojant išsamiais poveikio vertinimais, tikslinėmis viešosiomis konsultacijomis ir 
Europos MVĮ atstovų dalyvavimu; rekomenduoja, kad Komisija siektų sukurti vieno 
langelio informacinę sistemą, skirtą MVĮ, ir numatytų atskirą skyrių dėl MVĮ, kuriame 
administracinės naštos sumažinimo būtų siekiama pagal atitinkamas reguliavimo sistemas; 
ragina Komisiją numatyti MVĮ palankios politikos ir paramos sistemų apsaugą ir 
stiprinimą;

10. ragina Komisiją numatyti patogias vartotojui prekių kilmės taisykles, kurias ES 
eksportuotojai galėtų lengvai taikyti, ir kuo labiau sumažinti nereikalingas prekybos 
kliūtis ir prekių kilmės taisyklėmis sukurtą biurokratizmą, ypač MVĮ;

11. primena, kad, palyginti su ES viešųjų pirkimų rinka, užsienio įmonėms labai sunku patekti 
į JAV rinką: ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas abipusiškumui ir aktyvesniam 
ES įmonių, įskaitant MVĮ, dalyvavimui JAV viešuosiuose pirkimuose visais valdymo 
lygmenimis, nes tai galėtų padėti skatinti inovacijas privačiajame sektoriuje ir rastis 
naujoms augimo potencialą turinčioms novatoriškoms įmonėms ir sektoriams; pabrėžia, 
kad dėl šios galimybės neturėtų būti pakenkta ES vyriausybių pajėgumui išlaikyti savo 
viešąsias paslaugas;

12. pažymi, kad Europos Sąjungos ir JAV reguliavimo sistemų skirtumai brangiai kainuoja 
įmonėms abiejose Atlanto vandenyno pusėse; mano, kad suderinus šias sistemas galima 
smarkiai padidinti veiksmingumą, kartu suteikiant Europos Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų valdžios institucijoms galimybę išlaikyti ir užtikrinti savo piliečiams 
aukštos kokybės standartus ir saugumą;
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13. tikisi, kad Komisija derybose kels klausimą dėl teisės aktų „Pirk prekę amerikietišką“ 
(angl. Buy American), „Jones“ ir „Nacionalinis turinys“ (angl. Domestic Content), kurie 
praktiškai labai varžo ES įmonių galimybę patekti į JAV rinką, ypač dugno gilinimo ir 
inžinerijos sektoriuje;

14. primena Komisijai, kad, nors ir palankiai vertina naudą, kurią gali suteikti patekimas į 
rinką, reguliavimo nuostatų suderinimas ir tarpusavio pripažinimas, įskaitant bendrų 
visuotinių principų, susijusių su standartais ir techninėmis specifikacijoms IRT srityje, 
nustatymą, svarbu išlaikyti dabartinį aukštą saugos, saugumo, asmens duomenų apsaugos 
ir interneto atvirumo, neutralumo ir nepriklausomumo lygį;

15. ragina užtikrinti atvirą konkurenciją skaitmeninės ekonomikos, kuri pagal savo pobūdį yra 
visuotinė, bet turi pagrindines bazes ES ir JAV, srityje ir šios ekonomikos plėtrą; pabrėžia, 
kad, atsižvelgiant į transatlantinę rinką, skaitmeninė ekonomika, daranti įtaką pasaulio 
ekonomikai ir tolesniam pasaulio rinkų atvėrimui, turi būti svarbiausia;

16. atsižvelgiant į informacinės visuomenės ir telekomunikacijų paslaugas, primena 
Komisijai, jog ypač svarbu, kad TPIP susitarimu būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir 
vienodos bei skaidrios, abipusiškumu grindžiamos galimybės ES paslaugų įmonėms 
patekti į JAV rinką ir kad JAV paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas Europoje ar Europos 
vartotojams, būtų įpareigoti laikytis visų atitinkamų pramonės ir produktų saugos 
standartų ir vartotojų teisių;

17. siekiant užkirsti kelią ES veikiančių apdirbamosios pramonės įmonių didelio masto 
perkėlimui ir masiškam darbo vietų mažėjimui valstybėse narėse, ragina Komisiją atlikti 
šių ir analogiškų JAV apdirbamosios pramonės įmonių konkurencingumo analizę;

18. prašo, kad skyriuje dėl intelektinės nuosavybės teisių taip pat būtų numatyta didesnė 
Europos geografinių nuorodų apsauga ir pripažinimas;

19. ragina Komisiją TPIP susitarime užtikrinti visų geografinių nuorodų, įskaitant ne žemės 
ūkio produktų nuorodas, galiojimą; primena Komisijai apie ekonominiu požiūriu 
nepaprastai svarbią aukštesnę vertę, kurią suteikia geografinės nuorodos statusas.
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