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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva Komisiu, aby zachovala cieľ začleniť osobitnú kapitolu o energetike do TTIP, čo 
by mohlo významne zvýšiť energetickú bezpečnosť EÚ;

2. požaduje, aby Komisia zabezpečila politiku voľného obchodu so zreteľom na palivá 
vrátane skvapalneného zemného plynu a ropy;

3. vyzýva Komisiu, aby sa snažila o transatlantickú harmonizáciu noriem a predpisov, ktoré 
vymedzujú zásady verejnej podpory pre rôzne zdroje energie;

4. poukazuje na obrovské rozdiely medzi USA a EÚ, pokiaľ ide o ceny energie, ale aj
o emisie CO2 na obyvateľa; vyzýva preto Komisiu, aby pre energeticky náročné odvetvia
v EÚ vrátane chemického priemyslu zabezpečila vhodné opatrenia na zachovanie 
súčasných colných sadzieb na čo najdlhšie obdobie po nadobudnutí platnosti TTIP;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila plné zohľadnenie priorít a záujmov MSP pri 
rokovaniach o TTIP, napríklad prostredníctvom posúdení vplyvu alebo cielených 
verejných konzultácií;

6. žiada Komisiu, aby uľahčila aktívnejšiu účasť podnikov z EÚ na verejnom obstarávaní
v USA, pretože to môže prispieť k stimulovaniu inovácií v súkromnom sektore a ku 
vzniku nových rýchlo rastúcich inovačných spoločností a odvetví;

7. pripomína Komisii – hoci víta potenciálne výhody zosúladenia právnych predpisov
a vzájomného uznávania vrátane stanovenia spoločných zásad, pokiaľ ide o normy
a technické špecifikácie v oblasti IKT –, že je dôležité zachovať vysokú úroveň ochrany
a bezpečnosti;

8. pripomína Komisii, že pokiaľ ide o služby IKT, je mimoriadne dôležité, aby TTIP 
zabezpečilo rovnaké podmienky, a teda rovnaký prístup spoločností EÚ poskytujúcich 
služby na trh USA a povinnosť poskytovateľov služieb USA dodržiavať pravidlá platné 
pre spoločnosti EÚ pri poskytovaní služieb v Európe alebo európskym zákazníkom.


