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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje význam transatlantického trhu pre občanov a priemysel EÚ a USA; 
zdôrazňuje, že hlavným výsledkom rokovaní by mala byť rozsiahla, komplexná, 
ambiciózna a kvalitná dohoda o voľnom obchode a investíciách, v rámci ktorej sa budú 
rešpektovať a podporovať európske hodnoty a stimulovať udržateľný rast, vedecká 
spolupráca, inovácia a vytváranie kvalitných pracovných miest a ktorá bude prispievať k 
blahobytu európskych občanov, ktorých záujmy budú tvoriť ťažisko tejto obchodnej 
dohody o TTIP; konštatuje, že cieľom TTIP je odstránenie sadzieb, ciel a kvót, ale aj 
regulačná spolupráca a stanovenie spoločných noriem na vysokej úrovni na globálnom 
trhu; konštatuje, že úsilie zrušiť clá a dosiahnuť regulačnú harmonizáciu musí byť 
vyvážené; vyzýva Komisiu, aby posilnila proces zameraný na zapojenie občanov a 
všetkých príslušných zainteresovaných strán, aby sa podľa možností zosúladili ich názory, 
aby sa čo najtransparentnejšie viedli rokovania a aby sa uverejnili všetky texty a 
dokumenty z rokovaní vrátane dokumentov týkajúcich sa možných kapitol o energii a 
MSP, čím poskytne európskym občanom maximálnu transparentnosť;

2. vyzýva Komisiu, aby zachovala cieľ venovať v rámci TTIP osobitnú kapitolu energii 
vrátane priemyselných surovín v záujme vytvorenia konkurencieschopného, 
transparentného a nediskriminačného trhu, ktorý by mohol výrazne zvýšiť energetickú 
bezpečnosť EÚ, zlepšiť diverzifikáciu zdrojov energie a viesť k nižším cenám energie; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti 
pri zvyšovaní energetickej bezpečnosti; zdôrazňuje, že do tejto osobitnej kapitoly musia 
byť začlenené jasné záruky, že normy EÚ v oblasti životného prostredia a ciele v oblasti 
klímy sa nesmú  narušiť a že EÚ si musí zachovať slobodu nezávislého konania pri 
stanovovaní budúcich noriem a cieľov;

3. pripomína, že Európsky parlament musí súhlasiť s touto dohodu o TTIP, lebo inak dohoda 
nenadobudne platnosť;

4. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ vytvorila rôzne a spoľahlivé zdroje dodávok energie; v 
tejto súvislosti žiada, aby Komisia zabezpečila politiku voľného obchodu a podporila 
investície, pokiaľ ide o palivá vrátane skvapalneného zemného plynu a surovej ropy, 
pričom zachová právo EÚ kategorizovať palivá podľa vplyvu ich životného cyklu CO2 a 
bude naďalej zohľadňovať vlastné ciele EÚ v oblasti životného prostredia;

5. vyzýva Komisiu, aby prekročila rámec obmedzení vývozu a v prípade potreby sa 
sústredila na transatlantické zosúladenie a konvergenciu prísnych spoločných noriem 
a predpisov, ktoré vymedzujú zásady verejnej podpory pre rôzne zdroje energie, ako je 
napríklad vymedzenie kombinovanej výroby s využitím biomasy,  s cieľom odstrániť 
riziko narušenia hospodárskej súťaže; nabáda Komisiu, aby preskúmala spôsoby 
posilnenia spolupráce pri energetickom výskume, vývoji a inováciách a pri podpore 
čistejšej technológie;

6. poukazuje na súčasné rozdiely medzi USA a EÚ, nielen pokiaľ ide o ceny energie a 
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prístup k surovinám, ale aj o emisie CO2 na obyvateľa, ktoré vytvárajú nerovnaké 
podmienky z hľadiska konkurencieschopnosti a ochrany životného prostredia; vyzýva 
preto Komisiu, aby zahrnula dvojstrannú ochrannú doložku s cieľom prijať v energeticky 
náročných odvetviach a odvetviach ohrozených únikom uhlíka v EÚ vrátane chemického 
priemyslu, odvetvia surovín a oceliarskeho priemyslu vhodné opatrenia na zachovanie 
súčasných sadzieb colného sadzobníka počas primeraného prechodného obdobia po 
nadobudnutí platnosti TTIP s povinnou doložkou o preskúmaní; domnieva sa, že 
spoločnosti v USA aj v EÚ by mali byť povzbudzované k efektívnejšiemu využívaniu 
zdrojov a väčšej energetickej účinnosti; vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila potrebu 
podporovať výrobné odvetvie ako hnaciu silu reindustrializácie Európy;

7. vyzýva Komisiu, aby do prebiehajúcich rokovaní s našimi transatlantickými partnermi 
začlenila takzvané ekologické služby, ako je budovanie, inštalácia, oprava a riadenie 
environmentálnych tovarov; konštatuje, že Európska únia je svetovým lídrom v oblasti 
dovozu a vývozu ekologických tovarov a služieb, no aj napriek tomu európski 
poskytovatelia ekologických služieb stále čelia mnohým prekážkam; poznamenáva, že 
toto odvetvie má významný hospodársky potenciál pre Európsku úniu;

8. poukazuje na procesy a normy stanovené na základe smernice o energetických štítkoch v 
EÚ a smernice o ekodizajne, ktoré by sa nemali ohroziť;

9. zdôrazňuje významné potenciálne prínosy TTIP pre MSP; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila plné zohľadnenie priorít a záujmov MSP pri rokovaniach o TTIP v súlade so 
zásadou najskôr myslieť na malých, napríklad prostredníctvom komplexného 
posudzovania vplyvu, cielených verejných konzultácií a zapojenia európskych zástupcov 
MSP; odporúča, aby Komisia vyvinula úsilie o vytvorenie jednotného informačného 
systému pre MSP a venovala osobitnú kapitolu MSP, v ktorej by sa malo posudzovať 
zníženie administratívneho zaťaženia v súlade s príslušnými regulačnými rámcami; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila ochranu a posilnenie politík a systémov podpory 
zameraných na MSP;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zavedenie užívateľsky ústretových pravidiel pôvodu, 
ktoré sú ľahko uplatniteľné pre vývozcov v EÚ, a aby minimalizovala zbytočné obchodné 
prekážky a byrokraciu, ku ktorým dochádza v dôsledku pravidiel pôvodu, a to najmä 
pokiaľ ide o MSP;

11. pripomína, že v porovnaní s trhom verejného obstarávania EÚ je americký trh aj naďalej 
veľmi uzavretý pre zahraničné spoločnosti; žiada Komisiu, aby uľahčila reciprocitu a 
aktívnejšiu účasť podnikov z EÚ vrátane MSP na verejnom obstarávaní v USA na 
všetkých úrovniach štátnej správy, pretože to môže prispieť k stimulovaniu inovácií v 
súkromnom sektore a ku vzniku nových rýchlo rastúcich inovačných spoločností a 
odvetví; zdôrazňuje, že táto možnosť nesmie ohroziť schopnosť vlád EÚ zachovať svoje 
verejné služby;

12. konštatuje, že rozdielne regulačné prístupy v Európskej únii a v USA sú nákladné pre 
priemyselné odvetvia na oboch stranách Atlantiku; domnieva sa, že výrazné zvýšenie 
efektívnosti sa dosiahne zosúladením týchto prístupov a tým, že sa orgánom v Európskej 
únii a v Spojených štátoch poskytne možnosť udržiavať a dosahovať kvalitné normy a 
bezpečnosť pre svojich občanov;
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13. očakáva, že Komisia bude pri rokovaniach riešiť otázku zákona o nákupe amerických 
výrobkov, zákona Jones a zákona o domácej produkcii, ktoré v praxi výrazne sťažujú 
prístup spoločností z EÚ na trh v USA, a to najmä v odvetví bagrovania a strojárstva;

14. pripomína Komisii dôležitosť zachovania súčasnej vysokej úrovne bezpečnosti, istoty, 
ochrany osobných údajov a otvoreného internetu, neutrality a nezávislosti, pričom víta 
potenciálne výhody prístupu na trh, zosúladenie právnych predpisov a vzájomné 
uznávanie vrátane stanovenia spoločných globálnych zásad, pokiaľ ide o normy a 
technické špecifikácie v oblasti IKT;

15. žiada otvorenú hospodársku súťaž a rozvoj digitálneho hospodárstva, ktoré má síce vo 
svojej podstate globálny charakter, ale jeho hlavné základne sa nachádzajú v EÚ a USA; 
zdôrazňuje, že digitálne hospodárstvo musí byť ústredným prvkom transatlantického trhu, 
pokiaľ ide o vplyv na svetové hospodárstvo a ďalší rozvoj svetových trhov;

16. pripomína Komisii, že pokiaľ ide o služby informačnej spoločnosti a telekomunikačné 
služby, je mimoriadne dôležité, aby TTIP zabezpečilo rovnaké podmienky, a teda rovnaký 
a transparentný prístup spoločností EÚ poskytujúcich služby na trh USA, založený na 
reciprocite, ako aj povinnosť amerických poskytovateľov služieb dodržiavať všetky 
príslušné odvetvové normy a normy týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ako aj práva 
spotrebiteľa a konať v súlade s nimi pri poskytovaní služieb v Európe alebo európskym 
zákazníkom;

17. vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabrániť hromadnému premiestneniu výrobných odvetví 
EÚ a veľkým stratám pracovných miest v členských štátoch vykonala porovnávaciu 
analýzu konkurencieschopnosti výrobných odvetví EÚ a ich partnerov v Spojených 
štátoch;

18. požaduje, aby sa prostredníctvom kapitoly o právach duševného vlastníctva zabezpečila aj 
zvýšená ochrana a uznávanie európskych zemepisných označení;

19. vyzýva Komisiu, aby v zaručila platnosť všetkých zemepisných označení ako súčasť 
dohody o TTIP, a to aj pre nepoľnohospodárske výrobky; pripomína Komisii hospodársky 
rozhodujúcu vyššiu hodnotu, ktorú prináša zemepisné označenie.
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