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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön bele 
egy külön energiafejezet, amely jelentős mértékben növelhetné az EU energiabiztonságát; 

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az üzemanyagok, köztük az LNG és a nyersolaj szabad 
kereskedelmének politikáját;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre jutó CO2-kibocsátás szempontjából az USA és az 
EU közötti óriási eltérésekre; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU energiaintenzív 
ágazatai, köztük a vegyipar érdekében hozzon olyan megfelelő intézkedéseket, amelyek a 
TTIP hatálybalépését követően a lehető leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-tárgyalások során;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a magas növekedési potenciállal rendelkező, új 
innovatív vállalkozások és ágazatok megjelenéséhez;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a kölcsönös elismerésben – köztük az IKT területén a 
szabványok és műszaki előírások egységes elveinek kialakításában – rejlő potenciális 
előnyök méltatása mellett;

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-szolgáltatások terén különösen fontos, hogy a 
TTIP egyenlő versenyfeltételeket biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok számára, 
egyrészt az USA piacához való egyenlő hozzáférés garantálása révén, másrészt azzal, 
hogy az Európában vagy az európai fogyasztók számára történő szolgáltatásnyújtáskor 
kötelezi az egyesült államokbeli szolgáltatókat az uniós vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.


