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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel polegający na umieszczeniu w TTIP specjalnego 
rozdziału poświęconego energii, co mogłoby znacznie zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne UE;

2. domaga się od Komisji zapewnienia polityki wolnego handlu w zakresie paliw, w tym 
LNG i ropy naftowej;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace nad harmonizacją w wymiarze transatlantyckim 
norm i przepisów, które określają zasady wsparcia publicznego dla różnych źródeł 
energii;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie między USA i UE pod względem cen energii, ale 
również emisji CO2 na mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby zapewniła 
energochłonnym sektorom w UE, w tym przemysłowi chemicznemu, odpowiednie środki 
utrzymujące obecne stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres po wejściu w życie TTIP;

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne uwzględnienie w negocjacjach TTIP priorytetów i 
problemów MŚP, np. w drodze ocen skutków lub ukierunkowanych konsultacji 
publicznych;

6. domaga się od Komisji ułatwienia aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z UE w 
amerykańskich zamówieniach publicznych, gdyż może to przyczynić się do pobudzenia 
innowacji w sektorze prywatnym oraz do pojawienia się nowych, szybko rosnących, 
innowacyjnych spółek i sektorów;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne korzyści płynące z dostosowania przepisów i 
wzajemnego uznawania, w tym ustalenia wspólnych zasad w odniesieniu do norm i 
specyfikacji technicznych w dziedzinie ICT, przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony;

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o usługi ICT, szczególne znaczenie ma zapewnienie 
przez TTIP równych warunków działania, przewidujących równy dostęp przedsiębiorstw 
usługowych z UE do rynku USA oraz obowiązek przestrzegania przez usługodawców z 
USA świadczących usługi w Europie lub dla europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.


