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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, cik svarīgs transatlantiskais tirgus ir ES un ASV iedzīvotājiem un rūpniecībai; 
uzsver, ka sarunu galvenajam iznākumam vajadzētu būt padziļinātam, visaptverošam, 
vērienīgam, augstam standartam atbilstīgam brīvās tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumam, kas ievēro un veicina Eiropas vērtības, sekmē ilgtspējīgu izaugsmi, zinātnisko 
sadarbību, inovāciju un augstvērtīgu darbvietu izveidi un kas uzlabo Eiropas iedzīvotāju 
labklājību, TTIP tirdzniecības darījumā vispirms ņemot vērā viņu intereses; norāda, ka 
TTIP mērķis ir ne vien tarifu, nodevu un kvotu likvidēšana, bet arī regulatīvā sadarbība un 
kopīgi augsti standarti globālajā tirgū; norāda, ka tarifu likvidēšanas un regulējuma 
saskaņošanas centieniem jābūt līdzsvarotiem; aicina Komisiju nostiprināt iedzīvotāju un 
visu ieinteresēto personu iesaistīšanas procesu nolūkā pēc iespējas ņemt vērā viņu 
viedokļus, sarunas risināt pēc iespējas pārredzami un publicēt visus iespējamos sarunu 
tekstus un dokumentus, tostarp dokumentus, kas saistīti ar jebkādām iespējamām nodaļām 
par enerģētiku un MVU, tādējādi nodrošinot Eiropas iedzīvotājiem maksimālu 
pārredzamības līmeni;

2. aicina Komisiju neatteikties no mērķa atsevišķu TTIP nodaļu veltīt enerģētikai, tostarp arī 
rūpnieciskajām izejvielām, lai izveidotu konkurētspējīgu, pārredzamu un nediskriminējošu 
tirgu, kas varētu būtiski palielināt ES enerģētisko drošību, uzlabot energoresursu 
diversifikāciju un mazināt enerģijas cenas; šajā sakarā uzsver, ka enerģētiskās drošības 
uzlabošanā liela nozīme ir atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitātei; uzsver, 
ka šajā nodaļā skaidri jāparedz, ka nedrīkst tikt apdraudēti ES vides standarti un klimata 
jomas rīcības mērķi un ka ES jāpatur tiesības neatkarīgi noteikt turpmākus standartus un 
mērķus;

3. atgādina, ka Eiropas Parlamentam jāsniedz piekrišana TTIP nolīgumam — bez šādas 
piekrišanas nolīgums nevar stāties spēkā;

4. uzsver, ka ES ir vajadzīgi dažādi un uzticami energoapgādes avoti; šajā sakarā prasa, lai 
Komisija nodrošinātu brīvās tirdzniecības politiku un veicinātu ieguldījumus attiecībā uz 
kurināmajiem, tostarp sašķidrināto dabasgāzi un jēlnaftu, tajā pašā laikā saglabājot ES 
tiesības klasificēt kurināmos pēc to aprites cikla CO2 emisiju līmeņa un paturot prātā pašas 
ES mērķus klimata jomā;

5. aicina Komisiju ne vien domāt par eksporta ierobežojumiem, bet arī pēc iespējas veicināt 
tādu kopīgu augstu standartu un noteikumu transatlantisku saskaņošanu un tuvināšanu, 
kuri nosaka principus publiskā sektora atbalsta piešķiršanai dažādiem energoresursiem, lai 
mazinātu konkurences izkropļojumu risku, piemēram, definē koģenerāciju, kurā izmanto 
biomasu; mudina Komisiju izpētīt, kā varētu uzlabot sadarbību enerģētikas pētniecības, 
izstrādes un inovācijas jomā un mazāk piesārņojošu tehnoloģiju popularizēšanā;

6. norāda, ka ASV un ES šobrīd atšķiras ne vien enerģijas cenas un izejvielu pieejamība, bet 
arī CO2 emisijas uz vienu iedzīvotāju, un tas rada nevienlīdzīgus apstākļus konkurētspējas 
un vides aizsardzības ziņā; tādēļ aicina Komisiju iekļaut divpusēju drošības klauzulu, lai 
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ES energoietilpīgām nozarēm un nozarēm, kurās iespējama oglekļa emisiju pārvirze, 
tostarp ķīmiskajai, izejvielu un tērauda rūpniecībai, nodrošinātu atbilstošus pasākumus, 
kas pēc TTIP stāšanās spēkā uz pietiekamu, noteiktu pārejas posmu saglabātu pašreizējās 
muitas tarifu likmes, pievienojot arī obligātās pārskatīšanas klauzulu; uzskata, ka gan 
ASV, gan ES uzņēmumi būtu jāmudina palielināt resursefektivitāti un energoefektivitāti; 
aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā to, ka jāatbalsta ražošana — Eiropas 
reindustrializācijas virzītājspēks;

7. aicina Komisiju notiekošajās sarunās ar transatlantiskajiem partneriem iekļaut tā dēvētos 
videi draudzīgos pakalpojumus, piemēram, vides preču būvniecību, uzstādīšanu, remontu 
un pārvaldību; norāda, ka Eiropas Savienība ir pasaulē galvenā videi draudzīgu preču un 
pakalpojumu eksportētāja un importētāja, lai gan Eiropā videi draudzīgo pakalpojumu 
sniedzējiem joprojām ir daudz šķēršļu; norāda, ka šī nozare Eiropas Savienībai var 
piedāvāt ievērojamas ekonomikas iespējas;

8. uzsver, ka nedrīkstētu apdraudēt procesus un standartus, kas noteikti saskaņā ar ES 
energomarķējuma un ekodizaina direktīvām;

9. uzsver, ka TTIP ievērojamu labumu varētu sniegt maziem un vidējiem uzņēmumiem; 
aicina Komisiju nodrošināt, lai sarunās par TTIP tiktu pilnībā ņemtas vērā MVU 
prioritātes un intereses saskaņā ar principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, 
piemēram, veicot visaptverošus ietekmes novērtējumus, rīkojot mērķtiecīgas sabiedriskās 
apspriešanas un iesaistot Eiropas MVU pārstāvjus; iesaka Komisijai strādāt pie MVU 
paredzētas vienotas informācijas sistēmas izveides un veltīt MVU atsevišķu nodaļu, kurā 
atbilstoši attiecīgajam tiesiskajam regulējumam būtu jāskata administratīvā sloga 
samazināšana; aicina Komisiju nodrošināt MVU labvēlīgas politikas un atbalsta shēmu 
aizsardzību un paplašināšanu;

10. aicina Komisiju nodrošināt lietotājdraudzīgus, ES eksportētājiem vienkārši piemērojamus 
izcelsmes noteikumus, samazināt izcelsmes noteikumu radītos nevajadzīgos šķēršļus 
tirdzniecībai un birokrātiju, jo īpaši attiecībā uz MVU;

11. atgādina, ka salīdzinājumā ar ES publiskā iepirkuma tirgu ASV tirgus ārvalstu 
uzņēmumiem ir gandrīz nepieejams; prasa Komisijai veicināt savstarpību un ES 
uzņēmumu, tostarp MVU, aktīvāku dalību ASV publiskajos iepirkumos visos valsts 
pārvaldes līmeņos, jo tādējādi var stimulēt privātā sektora inovāciju un tādu jaunu 
inovatīvu uzņēmumu un nozaru veidošanos, kam ir augsts izaugsmes potenciāls; uzsver, 
ka šī iespēja nedrīkst apdraudēt ES valdību spējas nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus;

12. norāda, ka Eiropas Savienības un ASV atšķirīgās pieejas regulējumam rada lielas 
izmaksas rūpniecībai abpus Atlantijas okeānam; uzskata, ka, saskaņojot šīs pieejas, ir 
iespējams ievērojami uzlabot efektivitāti, vienlaikus joprojām ļaujot Eiropas Savienības 
un Amerikas Savienoto Valstu iestādēm saglabāt un sasniegt augstas kvalitātes standartus 
un drošību saviem iedzīvotājiem;

13. sagaida, ka Komisija sarunās risinās jautājumu par Buy American, Jones un Domestic 
Content aktiem, kas faktiski ES uzņēmumiem rada īpaši neizdevīgu stāvokli attiecībā uz 
piekļuvi ASV tirgum, jo īpaši bagarēšanas un inženierpakalpojumu jomā;
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14. atgādina Komisijai, ka ir svarīgi saglabāt pašreizējo augsto drošības, drošuma, personas 
datu aizsardzības un interneta pieejamības, neitralitātes un neatkarības līmeni, un 
vienlaikus atzinīgi vērtē iespējamās priekšrocības, ko varētu sniegt piekļuve tirgum un 
tiesiskā regulējuma saskaņošana un savstarpēja atzīšana, tostarp vienotu globālu principu 
izveide attiecībā uz standartiem un tehniskajām specifikācijām IKT jomā;

15. prasa panākt atklātu konkurenci digitālajā ekonomikā un attīstīt digitālo ekonomiku, kas 
pēc būtības ir globāla, bet kuras galvenās bāzes ir ES un ASV; uzsver, ka digitālajai 
ekonomikai jābūt transatlantiskā tirgus centrā, ļaujot palielināt lomu pasaules ekonomikā 
un vēl vairāk atvērt pasaules tirgus;

16. atgādina Komisijai, ka attiecībā uz informācijas sabiedrības un telekomunikāciju 
pakalpojumiem ir īpaši svarīgi, lai TTIP nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, 
kuros ES pakalpojumu uzņēmumiem uz savstarpības pamata būtu vienlīdzīga un 
pārredzama piekļuve ASV tirgum un ASV pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot 
pakalpojumus Eiropā vai klientiem no Eiropas, būtu pienākums ievērot un pildīt visus 
attiecīgos nozares un produktu drošības standartus un patērētāju tiesības;

17. aicina Komisiju nolūkā izvairīties no visaptverošas ES ražošanas nozaru pārcelšanas un 
masveida darbvietu zaudēšanas dalībvalstīs veikt ES ražošanas nozaru un attiecīgo ASV 
nozaru konkurētspējas salīdzinošu analīzi;

18. prasa intelektuālā īpašuma tiesību nodaļā nodrošināt arī Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu uzlabotu aizsardzību un atzīšanu;

19. aicina Komisiju TTIP nolīgumā garantēt visu ģeogrāfisko norāžu (ĢN) derīgumu, arī 
attiecībā uz nelauksaimniecības produktiem; atgādina Komisijai par ĢN statusa radīto 
ekonomiski svarīgo paaugstināto vērtību.
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