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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Europaparlamentet betonar vikten av en transatlantisk marknad för europeiska och 
amerikanska medborgare och branscher. Parlamentet betonar att det viktigaste resultatet 
av förhandlingarna bör leda till ett djupgående, allsidigt, ambitiöst frihandels- och 
investeringsavtal av hög standard, som respekterar och främjar europeiska värden, 
stimulerar hållbar tillväxt, vetenskapligt samarbete, innovationer och skapandet av 
högkvalitativa arbetstillfällen och som bidrar till alla europeiska medborgares 
välbefinnande genom att sätta deras intressen i centrum för TTIP-avtalet. Parlamentet 
noterar att syftet med TTIP är att undanröja tullar, avgifter och kvoter, men också att 
skapa ett regleringssamarbete och höga gemensamma standarder på den globala 
marknaden. Parlamentet noterar att ansträngningarna för att avlägsna tullar och 
harmonisera regleringar måste vara balanserade. Kommissionen uppmanas att förstärka 
processen med att närma sig medborgarna och alla relevanta aktörer i syfte att beakta 
deras synpunkter då detta är möjligt, att föra förhandlingarna så transparent som möjligt 
och offentliggöra alla möjliga texter och dokument från förhandlingarna, inbegripet 
dokument som avser möjliga energi- och småföretagarkapitel, och därmed skapa maximal 
transparens för europeiska medborgare.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla kvar målet om att ägna ett särskilt 
kapital åt energi, inbegripet industriråvaror, i TTIP-avtalet, i syfte att skapa en 
konkurrensutsatt, transparent och icke-diskriminerande marknad som i betydande grad 
skulle kunna öka energitryggheten för EU, förbättra diversifieringen av energikällor och 
leda till lägre energipriser. Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av förnybara 
energikällor och energieffektivitet. Parlamentet betonar att detta särskilda kapitel måste 
innehålla tydliga garantier för att EU:s miljöstandarder och klimatåtgärdsmål inte 
undermineras och att EU får behålla friheten att agera oberoende när det gäller att 
fastställa framtida standarder och mål.

3. Europaparlamentet påminner om att det måste ge sitt godkännande till detta TTIP-avtal 
för att det ska kunna träda i kraft.

4. Europaparlamentet betonar att EU behöver få diversifierade och tillförlitliga energikällor. 
Parlamentet begär att kommissionen säkerställer en frihandelspolitik och främjar 
investeringar när det gäller bränslen, inbegripet flytande naturgas och råolja, samtidigt 
som EU behåller rätten att klassificera bränslen enligt deras koldioxidutsläpp under 
livscykeln och beaktar sina egna klimatmål.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se längre än exportbegränsningar och när 
det är möjligt verka för en transatlantisk harmonisering och konvergens med höga 
ömsesidiga standarder och regler som fastslår principerna om offentligt stöd för olika 
energikällor, i syfte att begränsa riskerna för konkurrenssnedvridning, till exempel 
definitionen av kraftvärme med hjälp av biomassa. Kommissionen uppmanas att utforska 
sätt att höja samarbetet för forskning, utveckling och innovationer när det gäller energi 
och att främja renare teknik.
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6. Europaparlamentet påpekar de rådande skillnaderna mellan USA och EU inte bara när det 
gäller energipriser och tillgång till råvaror utan också i koldioxidutsläpp per capita, vilket 
utmynnar i ojämlika spelregler när det gäller konkurrenskraft och miljöskydd. 
Kommissionen uppmanas därför att införa en bilateral skyddsklausul för att förse 
energiintensiva och koldioxidläckande sektorer i EU, inbegripet kemi-. råvaru- och 
stålindustrierna, med lämpliga åtgärder som upprätthåller nuvarande tariffer under en 
lämplig och fastställd övergångsperiod med en obligatorisk översynsklausul, efter det att 
TTIP-avtalet trätt i kraft. Parlamentet anser att både USA- och EU-företag bör uppmuntras 
att öka sin resurs- och energieffektivitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att ägna 
vederbörlig uppmärksamhet åt behovet av att främja tillverkningsindustrin som motorn i 
återindustrialiseringen av Europa,

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa så kallade gröna tjänster, såsom 
byggnadsverksamhet, installationer, reparationer och hantering av miljövaror, i de 
pågående förhandlingarna med våra transatlantiska partner. Parlamentet konstaterar att 
Europeiska unionen är världsledande när det gäller import och export av miljövaror och 
gröna tjänster men att många hinder trots det finns kvar för de europeiska leverantörerna 
av gröna tjänster. Parlamentet konstaterar att sektorn har betydande potential för 
Europeiska unionen.

8. Europaparlamentet framhåller den process och de standarder som utformats enligt EU:s 
direktiv om energimärkning och ekodesign, som man inte bör kompromissa om.

9. Europaparlamentet betonar de betydande möjliga fördelarna i TTIP för små och 
medelstora företag. Kommissionen uppmanas att säkerställa att små och medelstora 
företags prioriteringar och angelägenheter fullt ut beaktas i TTIP-förhandlingarna, i 
enlighet med principen "tänk småskaligt först", t.ex. genom heltäckande 
konsekvensbedömningar, riktade offentliga samråd och delaktiggörande av europeiska 
representanter för små och medelstora företag. Kommissionen rekommenderas att verka 
för att inrätta ett system med kontaktpunkter för information till små och medelstora 
företag och ägna ett särskilt kapitel åt dessa företag, där en minskning av de administrativa 
bördorna bör anses vara förenlig med relevanta regleringsramar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att politik och stödsystem till förmån för små och medelstora 
företag skyddas och förstärks.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa användarvänliga 
ursprungsregler som lätt kan tillämpas av EU:s exportörer och att minimera onödiga 
hinder för handel samt den byråkrati som ursprungsreglerna ger upphov till, särskilt för 
små och medelstora företag.

11. Europaparlamentet påminner om att i jämförelse med EU:s marknader för offentlig 
upphandling förblir USA:s marknad väldigt stängd för utländska företag. Parlamentet 
begär att kommissionen främjar ömsesidighet och ett mer aktivt deltagande från EU-
företags sida, inbegripet små och medelstora företag, vid offentliga upphandlingar i USA 
på alla förvaltningsnivåer, eftersom detta kan bidra till att stimulera innovationer i den 
privata sektorn och till att nya, snabbväxande innovativa företag och sektorer växer fram. 
Parlamentet betonar att denna möjlighet inte får inkräkta på EU-regeringarnas förmåga att 
upprätthålla sina allmännyttiga tjänster.
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12. Europaparlamentet konstaterar att olika regleringsstrategier i Europeiska unionen och 
USA är kostsamma för industrierna på båda sidan av Atlanten. Parlamentet anser att det 
finns betydande effektivitetsvinster att utnyttja genom att samordna dessa strategier 
samtidigt som man fortfarande tillåter att myndigheterna i Europeiska unionen och i 
Förenta staterna bibehåller och uppnår högkvalitativa standarder och säkerhet för sina 
medborgare.

13. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen i förhandlingarna tar upp frågan om 
"Buy American Act",  ”Jones Act” och "Domestic Content Act", som i praktiken innebär 
en betydande belastning för EU-företagen när det gäller tillträdet till USA-marknaden, 
särskilt inom muddrings- och anläggningssektorn.

14. Europaparlamentet påminner kommissionen om vikten av att upprätthålla nuvarande höga 
standarder för säkerhet, trygghet, skydd av personuppgifter och internets öppenhet, 
neutralitet och oberoende, samtidigt som man välkomnar de möjliga föredelarna av 
marknadstillgång och regleringstillnärmning och ömsesidigt erkännande, inbegripet 
inrättandet av gemensamma globala principer för standarder och tekniska specifikationer 
på IKT-området.

15. Europaparlamentet efterlyser öppen konkurrens och utveckling av den digitala ekonomin, 
som till sin natur är global men som har sina huvudbaser i EU och USA. Parlamentet 
understryker att den digitala ekonomin måste stå i centrum för den transatlantiska 
marknaden, eftersom den bidrar till utvecklingen av den globala ekonomin och till ett 
ytterligare öppnande av de globala marknaderna.

16. När det gäller informationssamhällets tjänster och telekommunikationstjänster påminner 
Europaparlamentet kommissionen om att det är av särskild vikt att TTIP-avtalet 
säkerställer lika spelregler med lika och transparent tillgång på ömsesidiga villkor för 
EU:s tjänsteföretag till USA-marknaden och med ett krav för amerikanska 
tjänstetillhandahållare att respektera och följa alla relevanta bransch- och 
produktsäkerhetsstandarder och konsumenträttigheter när de erbjuder tjänster i Europa 
eller till europeiska kunder.

17. För att undvika en storskalig omlokalisering av EU:s tillverkningssektorer och 
massförluster av arbetstillfällen i medlemsländerna, uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att analysera dessa branschers konkurrenskraft i förhållande till 
motsvarande branscher i USA.

18. Europaparlamentet begär att det i kapitlet om immateriella rättigheter också föreskrivs ett 
förstärkt skydd och erkännande av europeiska geografiska beteckningar.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera giltigheten av geografiska 
indikatorer som en del av TTIP-avtalet, inbegripet andra produkter än jordbruksvaror. 
Parlamentet påminner kommissionen om det ekonomiskt avgörande högre värde som 
statusen geografisk indikator medför.
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