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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. kutsub komisjoni üles pidama ka edaspidi silmas eesmärki lisada Atlandi-ülesesse 
kaubandus- ja investeerimispartnerlusse eraldi energiapeatükk, mis võiks 
märkimisväärselt suurendada ELi energiajulgeolekut; 

2. palub komisjonil tagada kütuseid, sealhulgas veeldatud maagaasi ja toornaftat käsitleva 
vabakaubanduspoliitika väljatöötamine;

3. kutsub komisjon üles tegelema selliste standardite ja eeskirjade Atlandi-ülese 
ühtlustamisega, millega saab määratleda avaliku toetuse põhimõtted eri energiaallikatele;

4. juhib tähelepanu väga suurtele erinevustele USA ja ELi energiahindade vahel, aga samuti 
süsinikdioksiidiheite määra vahel elaniku kohta; kutsub sellepärast komisjoni üles andma 
ELi suure energiakasutusega sektorite, sealhulgas keemiatööstuse käsutusse asjakohased 
meetmed, millega säiliksid praegused tariifimäärad võimalikult pikaks ajaks pärast 
Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse jõustumist;

5. kutsub komisjoni üles tagama, et VKEde prioriteedid ja probleemid võetaks Atlandi-ülese 
kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peetavatel läbirääkimistel täiel määral arvesse, 
kasutades selleks näiteks mõjuhinnanguid või suunatud avalikke konsultatsioone;

6. palub, et komisjon aitaks kaasa ELi ettevõtete aktiivsemale osalemisele USA 
riigihankemenetlustes, sest see võib stimuleerida innovatsiooni erasektoris ning uute suure 
arengupotentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete ja sektorite esilekerkimist;

7. tuletab komisjonile meelde, kui tähtis on säilitada ohutuse ja julgeoleku kõrget taset, 
tundes ühtlasi heameelt õigusnormide vastavusseviimisest ja vastastikusest tunnustamisest 
tulenevate võimalike eeliste üle, mis hõlmavad ka ühiste põhimõtete kehtestamist IKT 
valdkonna standardite ja tehniliste kirjelduste osas; 

8. tuletab komisjonile seoses IKT teenustega meelde, et äärmiselt oluline on tagada Atlandi-
ülese kaubandus- ja investeerimispartnerlusega selles teenustevaldkonnas tegutsevatele 
ELi ettevõtjatele võrdsed tingimused ja ligipääsuvõimalused USA turule, kohustades USA 
teenuseosutajaid austama Euroopas või Euroopa klientidele teenust osutades ELi 
ettevõtjate suhtes kohaldatavaid reegleid.


