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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til at fastholde målet om at få inkluderet et specifikt 
energikapitel i TTIP, der vil kunne forhøje EU's energisikkerhed betydeligt; 

2. anmoder om, at Kommissionen sikrer en frihandelspolitik for brændstoffer, herunder LNG 
og råolie;

3. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod en transatlantisk harmonisering af 
standarder og bestemmelser, som definerer principperne om offentlig støtte til forskellige 
energikilder;

4. påpeger de enorme forskelle i energipriser, men også i CO2-udslip pr. indbygger mellem 
USA og EU; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre de energiintensive sektorer i EU, 
heriblandt den kemiske industri, passende foranstaltninger, der fastholder de nuværende 
toldsatser længst muligt efter TTIP's ikrafttrædelse;

5. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der tages fuldt hensyn til SMV's prioriteter og 
bekymringer i TTIP-forhandlingerne, f.eks. via konsekvensanalyser eller målrettede 
offentlige høringer;

6. anmoder om, at Kommissionen fremmer en mere aktiv deltagelse af europæiske 
virksomheder i offentlige udbud i USA, idet dette vil kunne bidrage til at fremme 
innovation i den private sektor og opkomsten af nye innovative virksomheder og sektorer 
med hurtig vækst;

7. glæder sig over de mulige fordele ved tilpasning af regler og gensidig anerkendelse, 
herunder fastlæggelsen af fælles principper for standarder og tekniske specifikationer på 
IKT-området, men minder samtidig Kommissionen om vigtigheden af at fastholde et højt
sikkerhedsniveau;

8. minder Kommissionen om, at det i særdeleshed er vigtigt i forhold til IKT, at TTIP sikrer 
ensartede vilkår med lige adgang for servicevirksomheder fra EU til det amerikanske 
marked og med et krav om, at amerikanske tjenesteudbydere skal respektere de regler, der 
gælder for europæiske virksomheder, når de leverer tjenester i Europa eller til europæiske 
forbrugere. 


