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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. призовава Комисията да продължава да преследва целта за включване в ТПТИ на 
специфична глава в областта на енергетиката, което би могло значително да повиши 
енергийната сигурност на ЕС;

2. изисква от Комисията да гарантира политика на свободна търговия по отношение на 
горивата, включително втечнения природен газ и суровия петрол;

3. призовава Комисията да работи за трансатлантическо хармонизиране на 
стандартите и нормативните актове, които определят принципите на обществената 
подкрепа за различните енергийни източници;

4. посочва огромните разлики между САЩ и ЕС в областта на цените на енергията, а 
също така и в емисиите на CO2 на глава от населението; поради това призовава 
Комисията да предоставя на енергоемките отрасли в ЕС, включително сектора на 
химическата промишленост,  подходящи мерки за запазване на настоящите тарифни 
ставки за възможно най-дълъг срок след влизане в сила на ТПТИ;

5. призовава Комисията да гарантира, че приоритетите и опасенията на МСП се 
отчитат изцяло при преговорите за ТПТИ, например чрез оценки на въздействието 
или целеви публични консултации;

6. изисква от Комисията да прави възможно по-активното участие на  предприятия от 
ЕС в обществените поръчки в САЩ, тъй като това може да допринася за 
стимулиране на иновациите в частния сектор и до появата на нови и новаторски 
дружества и сектори с високи темпове на растеж;

7. припомня на Комисията, докато приветства потенциалните ползи от регулаторното 
хармонизиране и взаимното признаване, включително установяването на общи 
принципи в стандарти и технически спецификации в областта на ИКТ, значението 
на поддържането на високи нива на безопасност и сигурност;

8. припомня на Комисията, що се отнася до на ИКТ услугите, че е от особено значение 
ТПТИ да гарантира еднакви условия с равен достъп на дружествата за услуги от ЕС 
до пазара на САЩ и със задължение от страна на  доставчиците на услуги от САЩ 
да спазват правилата, приложими за дружествата от ЕС при предоставяне на услуги 
в ЕС или  на клиенти от ЕС.


