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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je čezatlantski trg zelo pomemben za državljane in industrijo EU in ZDA; 
poudarja, da mora glavni izid pogajanj voditi k poglobljenemu, celovitemu in 
ambicioznemu dogovoru o prosti trgovini in naložbah z visokimi standardi, ki bo 
spoštoval evropske vrednote in se zavzemal zanje, spodbujal trajnostno rast, znanstveno 
sodelovanje, inovacije in ustvarjanje delovnih mest visoke kakovosti ter prispeval k 
blaginji evropskih državljanov s tem, da bodo njihovi interesi v ospredju trgovinskega 
sporazuma TTIP; ugotavlja, da je TTIP namenjen odpravi tarif, dajatev in kvot, pa tudi 
regulativnemu usklajevanju in uvajanju najstrožjih skupnih standardov na svetovni trg; 
ugotavlja, da je treba prizadevanja za odpravo tarif in uskladitev predpisov uravnotežiti; 
poziva Komisijo, naj izboljša proces vključevanja državljanov in vseh pomembnih 
deležnikov, da bodo njihova mnenja upoštevana, če bo to mogoče, naj pogajanja vodi 
čim bolj pregledno in naj objavlja vsa možna pogajalska besedila in dokumente, 
vključno s tistimi o morebitnih poglavjih o energiji ter malih in srednjih podjetjih, saj bo 
tako evropskim državljanom omogočila čim boljši vpogled v proces;

2. poziva Komisijo, naj se ne odreče cilju, da bo posebno poglavje v sporazumu TTIP 
posvečeno energiji, vključno z industrijskimi surovinami, da bi ustvarili konkurenčen, 
pregleden in nediskriminacijski trg, ki bi lahko občutno izboljšal zanesljivost oskrbe z 
energijo v EU ter prispeval k diverzifikaciji energijskih virov in znižanju cen energije; v 
zvezi s tem poudarja, da so obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost bistveni 
za zanesljivejšo oskrbo z energijo; poudarja, da mora to posebno poglavje vsebovati 
jasna zagotovila, da okoljski standardi in cilji podnebnih ukrepov EU ne bodo ogroženi, 
in da mora EU ohraniti pravico do neodvisnega opredeljevanja prihodnjih standardov in 
ciljev;

3. spominja, da bo moral Evropski parlament sporazum TTIP odobriti, saj brez tega ne 
more začeti veljati;

4. poudarja, da bi morala EU poiskati raznolike in zanesljive vire energije; v zvezi s tem 
zahteva, naj Komisija zagotovi politiko proste trgovine in spodbuja naložbe na področju 
goriv, vključno z utekočinjenim zemeljskim plinom in surovo nafto, ob tem pa ohrani 
pravico EU, da goriva razvršča glede na njihove emisije CO2 v celotnem življenjskem 
ciklu in da upošteva lastne podnebne cilje;

5. poziva Komisijo, naj se ne osredotoča le na izvozne omejitve, temveč si, kjer je to 
mogoče, prizadeva za čezatlantsko zbliževanje in usklajevanje skupnih visokih 
standardov in predpisov, ki določajo načela javne podpore za različne energetske vire, 
da se omeji tveganje za izkrivljanje konkurence, na primer z opredelitvijo soproizvodnje 
z biomaso; spodbuja jo tudi, naj išče načine za boljše sodelovanje pri energetskih 
raziskavah, razvoju in inovacijah ter za spodbujanje čistejših tehnologij;

6. opozarja na ogromne razlike med ZDA in EU, ne samo pri cenah energije in dostopnosti 
surovin, temveč tudi pri emisijah CO2 na prebivalca, kar pomeni, da konkurenčni pogoji 
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in možnosti za varstvo okolja niso izenačeni; zato poziva Komisijo, naj vključi 
bilateralno varovalno klavzulo za energetsko intenzivne sektorje in sektorje, 
izpostavljene selitvi virov CO2, v EU, med drugim za kemično in kovinsko industrijo ter 
sektor surovin, ki bo predvidela ustrezne ukrepe za ohranitev sedanjih carinskih stopenj 
v ustreznem prehodnem obdobju po začetku veljavnosti sporazuma TTIP in tudi 
obvezen pregled; je prepričan, da bi morali podjetja iz ZDA in EU spodbuditi k 
učinkovitejši rabi virov in energije; poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva, da je treba 
spodbujati proizvodni sektor kot gonilno silo za ponovno industrializacijo Evrope;

7. poziva Komisijo, naj v potekajoča pogajanja s čezatlantskimi partnerji vključi „zelene 
storitve“, kot so gradnja, namestitev, popravilo in vzdrževanje okoljskega blaga; 
ugotavlja, da je Evropska unija kljub številnim oviram za evropske ponudnike zelenih 
storitev svetovna voditeljica pri uvozu in izvozu okolju prijaznega blaga in storitev; 
ugotavlja, da ima ta sektor precejšen gospodarski potencial za Evropsko unijo;

8. opozarja na postopke in standarde iz direktiv EU o označevanju z energijskimi 
nalepkami in o okoljsko primerni zasnovi, o katerih ne bi smeli sprejemati 
kompromisov;

9. poudarja, da bi utegnil sporazum TTIP prinesti precejšnje koristi malim in srednjim 
podjetjem; poziva Komisijo, naj na primer z izčrpnimi ocenami učinka, usmerjenimi 
javnimi posveti in udeležbo predstavnikov evropskih malih in srednjih podjetij 
zagotovi, da se bodo prioritete in pomisleki teh podjetij v celoti upoštevali v pogajanjih 
o sporazumu TTIP v skladu z načelom „najprej pomisli na male“; priporoča, naj si 
Komisija prizadeva za vzpostavitev enotnih informacijskih točk za mala in srednja 
podjetja in za to, da se slednjim nameni posebno poglavje, v katerem bi bilo treba 
predvideti zmanjšanje upravnega bremena v skladu z zadevnimi regulativnimi okviri; 
poziva jo še, naj poskrbi za zaščito ter izboljša politike in programe podpore za mala in 
srednja podjetja;

10. poziva Komisijo, naj pripravi uporabniku prijazna pravila o poreklu, ki jih bodo 
izvozniki iz EU z lahkoto uporabljali, da bo zmanjšala nepotrebne trgovinske ovire in 
birokracijo, ki jo ta pravila povzročajo, zlasti za mala in srednja podjetja;

11. opominja, da trg javnih naročil v ZDA v primerjavi s tistim v EU ostaja večinoma zaprt 
za tuja podjetja; poziva Komisijo, naj omogoči vzajemnost in dejavnejšo udeležbo 
podjetij iz EU na javnih razpisih v ZDA na vseh vladnih ravneh, saj lahko to spodbudi 
inovacije v zasebnem sektorju ter pojav novih, hitro rastočih in inovativnih podjetij in 
sektorjev; poudarja, da to ne sme škodovati sposobnosti vlad EU, da ohranijo svoje 
javne storitve;

12. ugotavlja, da so različni regulativni pristopi v Evropski uniji in ZDA dragi za industrijo 
na obeh straneh Atlantika; meni, da bi z uskladitvijo teh pristopov močno povečali 
učinkovitost, organi v Evropski uniji in Združenih državah pa bi kljub temu lahko 
vzdrževali in dosegali visoke kakovostne standarde in varnost za državljane;

13. pričakuje, da bo Komisija med pogajanji načela vprašanje zakona o kupovanju 
ameriških proizvodov (Buy American), zakona o trgovski mornarici (Jonesov akt) in 
zakona o domači vsebini, ki v praksi zelo otežujejo dostop podjetij iz EU na trg ZDA, 
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zlasti v sektorju poglabljanja dna plovnih poti in inženiringu;

14. Komisijo opominja, da je treba ohraniti trenutno visoko raven varnosti, zaščite, varstva 
osebnih podatkov ter odprtosti, nevtralnosti in neodvisnosti interneta, hkrati pa 
pozdravlja morebitne koristi tržnega dostopa, regulativno uskladitev in vzajemno 
priznavanje, vključno z vzpostavitvijo skupnih svetovnih načel za standarde in tehnične 
specifikacije na področju IKT;

15. poziva k svobodni konkurenci in razvoju digitalnega gospodarstva, ki je po svoji naravi 
sicer svetovno, vendar ima glavni oporišči v EU in ZDA; poudarja, da mora biti 
digitalno gospodarstvo osrednji element čezatlantskega trga, ki bo spodbudil rast 
svetovnega gospodarstva in še nadalje odprl svetovne trge;

16. opozarja Komisijo, da je v zvezi s storitvami informacijske družbe in 
telekomunikacijskimi storitvami zlasti pomembno, da se v sporazumu TTIP zagotovijo 
enaki konkurenčni pogoji ter enakopraven in pregleden dostop do trga ZDA za 
storitvena podjetja iz EU, temelječ na vzajemnosti, ter da se ponudnike storitev iz ZDA 
obveže, da bodo pri nudenju storitev v Evropi ali evropskim potrošnikom spoštovali vse 
ustrezne industrijske in varnostne standarde ter potrošniške pravice;

17. poziva Komisijo, naj opravi primerjalno analizo konkurenčnosti proizvodnih sektorjev 
EU in ZDA, da bi preprečili vsesplošno selitev proizvodnje EU in množično izgubo 
delovnih mest v državah članicah;

18. zahteva, da se v poglavju o pravicah intelektualne lastnine predvidita tudi boljša zaščita 
in priznanje evropskih geografskih označb;

19. poziva Komisijo, naj v sporazumu TTIP zagotovi veljavnost vseh geografskih 
kazalnikov, tudi za nekmetijske proizvode; opominja jo na večjo vrednost, ki jo 
prinašajo ti kazalniki in ki je bistvenega pomena za gospodarstvo.
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