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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją neatsisakyti tikslo į TPIP įtraukti atskirą skyrių dėl energetikos, kuris 
galėtų labai padidinti ES energetinį saugumą;

2. ragina Komisiją užtikrinti laisvosios prekybos kuru, įskaitant suskystintas gamtines dujas 
ir žalią naftą, politiką;

3. ragina Komisiją dirbti siekiant užtikrinti, kad transatlantiniu mastu būtų suderinti 
standartai ir nuostatai, apibrėžiantys viešosios skirtingų energijos šaltinių paramos 
principus;

4. atkreipia dėmesį į didžiulius JAV ir ES energijos kainų skirtumus, tačiau pabrėžia, kad 
labai skiriasi ir išmetamas CO2 kiekis vienam gyventojui; todėl ragina Komisiją ES 
energijai imliems sektoriams, įskaitant chemijos pramonę, suteikti tinkamas priemones 
išlaikyti dabartines tarifų normas kuo ilgesnį laikotarpį po to, kai įsigalios TPIP;

5. ragina Komisiją užtikrinti, kad derybose dėl TPIP būtų visapusiškai atsižvelgiama į MVĮ 
prioritetus ir rūpesčius, pvz., pasinaudojant poveikio vertinimais ar tikslinėmis 
viešosiomis konsultacijomis;

6. ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas aktyvesniam ES įmonių dalyvavimui JAV 
viešuosiuose pirkimuose, nes tai galėtų padėti skatinti inovacijas privačiajame sektoriuje ir 
rastis naujoms augimo potencialą turinčioms inovatyvioms įmonėms ir sektoriams;

7. primena Komisijai, kad, nors ir palankiai vertina naudą, kurią gali suteikti reguliavimo 
nuostatų suderinimas ir tarpusavio pripažinimas, įskaitant bendrų principų, susijusių su 
standartais ir techninėmis specifikacijoms IRT srityje, nustatymą, svarbu išlaikyti aukštą 
saugos ir saugumo lygį;

8. atsižvelgiant į IRT paslaugas, primena Komisijai, jog ypač svarbu, kad TPIP užtikrintų 
vienodas sąlygas ir vienodas galimybes ES paslaugų įmonėms patekti į JAV rinką ir kad 
JAV paslaugų teikėjai būtų įpareigoti laikytis taisyklių, taikomų ES įmonėms teikiant 
paslaugas Europoje ar Europos vartotojams.


