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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj ohrani cilj dopolnitve TTIP s posebnim poglavjem o energiji, s 
čimer bi se lahko precej povečala energetska varnost EU;

2. poziva Komisijo, naj v prostotrgovinsko politiko vključi goriva, tudi utekočinjen 
zemeljski plin in surovo nafto;

3. poziva Komisijo, naj si prizadeva za čezatlantsko harmonizacijo standardov in 
predpisov, v katerih bodo opredeljena načela javne podpore za različne vire energije;

4. opozarja na ogromne razlike v cenah energije in količinah emisij CO2 na prebivalca 
med ZDA in EU; zato poziva Komisijo, naj za energetsko intenzivne sektorje v EU, 
vključno s kemično industrijo, zagotovi ustrezne ukrepe, s katerimi bi čim dlje po 
začetku veljavnosti sporazuma TTIP ohranili sedanje carinske stopnje;

5. poziva Komisijo, naj na primer s pomočjo ocen učinka in usmerjenih javnih 
posvetovanj zagotovi, da se bodo prioritete in pomisleki malih in srednjih podjetij v 
celoti upoštevali v pogajanjih TTIP;

6. poziva Komisijo, naj podjetjem iz EU omogoči dejavnejšo udeležbo na javnih razpisih v 
ZDA, saj lahko to prispeva k spodbujanju inovacij v zasebnem sektorju in nastanku 
novih hitrorastočih inovativnih podjetij in sektorjev;

7. sicer pozdravlja morebitne koristi regulativne uskladitve in vzajemnega priznavanja, 
vključno z uvedbo skupnih načel glede standardov in tehničnih specifikacij na področju 
informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), obenem pa želi spomniti Komisijo, 
da je pomembno ohraniti visoko raven varnosti in zaščite;

8. opozarja Komisijo, da je v zvezi s storitvami IKT zlasti pomembno, da se v okviru TTIP 
zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, tako da bodo imela storitvena podjetja iz EU enak 
dostop do trga ZDA, ponudniki storitev iz ZDA pa bodo morali pri nudenju storitev v 
Evropi ali evropskim potrošnikom spoštovati pravila, ki veljajo za podjetja iz EU.


