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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla kvar målet om att ta med ett särskilt 
energikapitel i TTIP-avtalet, vilket i betydande grad skulle kunna öka EU:s 
energitrygghet.

2. Europaparlamentet begär att kommissionen säkerställer en frihandelspolitik när det gäller 
bränslen, inbegripet flytande naturgas och råolja.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för transatlantisk harmonisering av 
standarder och regler som fastslår principerna om offentligt stöd för olika energikällor.

4. Europaparlamentet pekar på de enorma skillnaderna i energipriser mellan USA och EU 
och också i koldioxidutsläpp per capita. Kommissionen uppmanas därför att för 
energiintensiva sektorer i EU, inbegripet den kemiska industrin, tillhandahålla lämpliga 
åtgärder som upprätthåller nuvarande tariffer under längsta möjliga period efter det att 
TTIP-avtalet trätt i kraft.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att små och medelstora 
företags prioriteringar och angelägenheter fullt ut beaktas i TTIP-förhandlingarna, 
t.ex. genom konsekvensbedömningar eller riktade offentliga samråd.

6. Europaparlamentet begär att kommissionen främjar ett mer aktivt deltagande från 
EU-företags sida vid offentliga upphandlingar i USA eftersom detta kan bidra till att 
stimulera innovationer i den privata sektorn och till att nya, snabbväxande innovativa 
företag och sektorer växer fram.

7. Europaparlamentet välkomnar visserligen de möjliga fördelarna av 
regleringsharmonisering och ömsesidigt erkännande, inbegripet inrättandet av 
gemensamma principer för standarder och tekniska specifikationer på IKT-området, men 
påminner samtidigt kommissionen om vikten av att upprätthålla höga säkerhets- och 
trygghetsnivåer.

8. När det gäller IKT-tjänster påminner Europaparlamentet kommissionen att det är av 
särskilt vikt att TTIP-avtalet säkerställer lika spelregler med lika tillgång för 
EU:s tjänsteföretag till den amerikanska marknaden och med ett krav för amerikanska 
tjänstetillhandahållare att respektera de regler som gäller för EU-företag när de erbjuder 
tjänster i Europa eller till europeiska kunder.


