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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. verzoekt de Commissie te blijven vasthouden aan de doelstelling om een specifiek 
hoofdstuk over energie op te nemen in het TTIP, aangezien dit de energiezekerheid in de 
EU aanzienlijk zou kunnen vergroten;

2. verzoekt dat de Commissie een vrijhandelsbeleid inzake brandstoffen, waaronder LNG en 
ruwe olie, verzekert;

3. roept de Commissie op zich in te zetten voor de trans-Atlantische harmonisatie van 
normen en voorschriften die de beginselen voor overheidssteun voor de verschillende 
energiebronnen vastleggen;

4. wijst op de enorme verschillen in energieprijzen tussen de VS en de EU, maar ook in CO2-
emissies per hoofd; roept de Commissie daarom op energie-intensieve bedrijfstakken in de 
EU, waaronder de chemische industrie, te voorzien van passende maatregelen waarbij de 
huidige tarieven zo lang mogelijk na het inwerkingtreden van het TTIP gehanteerd 
worden;

5. roept de Commissie op te verzekeren dat er bij de onderhandelingen over het TTIP ten 
volle rekening wordt gehouden met de prioriteiten en zorgen van kleine en middelgrote 
ondernemingen, bijvoorbeeld door effectbeoordelingen of doelgerichte openbare 
raadplegingen;

6. verzoekt de Commissie te waarborgen dat Europese bedrijven actiever kunnen deelnemen 
aan overheidsopdrachten in de VS, aangezien dit ervoor kan zorgen dat de particuliere 
innovatie gestimuleerd wordt en dat er ruimte komt voor nieuwe snelgroeiende, 
innoverende ondernemingen en sectoren;

7. verwelkomt de mogelijke voordelen die verbonden zijn aan het afstemmen van 
regelgeving en aan wederzijdse erkenning, alsmede het vastleggen van 
gemeenschappelijke beginselen voor normen en technische specificaties op ICT-gebied, 
maar herinnert de Commissie er ook aan dat het hoge niveau van veiligheid en beveiliging 
moet worden behouden;

8. herinnert de Commissie er in verband met ICT-diensten aan dat het bijzonder belangrijk is 
dat het TTIP een gelijk speelveld verzekert waarbij dienstverlenende bedrijven in de EU 
gelijke toegang tot de Amerikaans markt hebben en waarbij de Amerikaanse 
dienstverleners, wanneer ze diensten verlenen in Europa of aan Europese klanten, 
verplicht zijn om de regels te respecteren die van toepassing zijn op EU-bedrijven.


