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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá Komisi, aby i nadále sledovala cíl začlenění zvláštní kapitoly energie do dohody o 
TTIP, která by mohla výrazně zvýšit energetickou bezpečnost EU;

2. požaduje, aby Komise zajistila politiku volného obchodu, pokud jde o paliva, včetně LNG 
a ropy;

3. vyzývá Komisi, aby pracovala na transatlantické harmonizaci norem a předpisů, které 
definují principy veřejné podpory různých zdrojů energie;

4. poukazuje na velké rozdíly mezi USA a EU v cenách energie, ale také v emisích CO2 na 
obyvatele; vyzývá proto Komisi, aby pro energeticky náročná průmyslová odvětví v EU, 
včetně chemického průmyslu, stanovila vhodná opatření, která zachovají stávající celní 
sazby po co nejdelší období po vstupu TTIP v platnost;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby při jednáních o TTIP byly plně brány v úvahu priority a 
zájmy malých a středních podniků, např. prostřednictvím posouzení dopadů nebo cílených 
veřejných konzultací;

6. požaduje, aby Komise usnadnila aktivnější účast podniků EU na trhu s veřejnými 
zakázkami v USA, protože to může přispět ke stimulaci inovací v soukromém sektoru a ke 
vzniku nových, rychle rostoucích inovativních podniků a odvětví;

7. připomíná Komisi, že je důležité zachovat vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany, i když 
vítá potenciální výhody sbližování právních předpisů a vzájemného uznávání, včetně 
zavedení společných principů v normách a technických specifikacích v oblasti 
informačních a komunikačních technologií;

8. připomíná Komisi, že v případě služeb v oblasti IKT je velmi důležité, aby dohoda o TTIP 
zajistila rovné podmínky pro přístup společností EU poskytujících služby na trh v USA a  
povinnost amerických poskytovatelů služeb dodržovat pravidla týkající se společností EU, 
pokud poskytují služby v Evropě nebo pro evropské zákazníky.


