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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Comércio 
Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Destaca a importância do mercado transatlântico para os cidadãos e as indústrias da UE e 
dos EUA; salienta que os principais resultados das negociações devem conduzir a um 
acordo de comércio livre e de investimento aprofundado, exaustivo, ambicioso e exigente, 
que respeite e promova os valores europeus, estimule o crescimento sustentável, a 
cooperação científica, a inovação e a criação de emprego de elevada qualidade e contribua 
para o bem-estar dos cidadãos europeus, colocando os seus interesses no coração do 
acordo de comércio TTIP; refere que a TTIP tem como objetivo a eliminação de pautas, 
quotas e direitos aduaneiros, mas também a cooperação regulamentar e a definição de 
elevadas normas comuns no mercado mundial; assinala que os esforços de eliminação de 
pautas e de harmonização regulamentar devem ser equilibrados; insta a Comissão a 
reforçar o processo de diálogo com os cidadãos e todas as partes interessadas relevantes 
com o objetivo de ter em conta as suas opiniões, sempre que possível, de conduzir as 
negociações da forma mais transparente possível e de publicar todos os eventuais textos e 
documentos referentes às negociações, incluindo os documentos relativos a um eventual 
capítulo dedicado à energia, proporcionando desta forma aos cidadãos europeus níveis 
máximos de transparência;

2. Exorta a Comissão a manter o objetivo de incluir na TTIP um capítulo específico sobre 
energia, incluindo as matérias-primas industriais, com vista a criar um mercado 
concorrencial, transparente e não discriminatório que pode aumentar significativamente a 
segurança energética da UE, melhorar a diversificação das fontes de energia e resultar em 
preços de energia mais baixos; neste contexto, realça a importância das fontes de energia 
renováveis e da eficiência energética para aumentar a segurança energética; salienta que 
este capítulo específico deve incluir garantias claras de que as normas ambientais e os 
objetivos da ação climática da UE não devem ser postos em causa e que a UE deve 
conservar a liberdade de agir de forma independente no âmbito da definição de normas e 
objetivos futuros;

3. Lembra que o Parlamento Europeu deve dar a sua aprovação a este acordo TTIP, sem a 
qual o acordo não poderá entrar em vigor;

4. Destaca a necessidade de a UE estabelecer fontes de aprovisionamento energético 
diversificadas e fiáveis; solicita, neste domínio, que a Comissão garanta uma política de 
comércio livre e promova o investimento no que respeita aos combustíveis, incluindo o 
GNL e o petróleo bruto, preservando simultaneamente o direito de a UE categorizar os 
combustíveis em função do impacto de CO2 dos respetivos ciclos de vida e tendo em 
conta os objetivos climáticos da UE;

5. Insta a Comissão a ultrapassar as limitações das exportações e a contribuir, sempre que 
necessário, para a harmonização e a aproximação transatlântica das normas e 
regulamentações muito exigentes que definem os princípios do apoio público às diferentes 
fontes de energia, com vista a circunscrever os riscos de distorção da concorrência, como 



PE546.749v03-00 4/6 AD\1052905PT.doc

PT

por exemplo a definição da cogeração com recurso à biomassa; incentiva a Comissão a 
explorar formas de reforçar a cooperação em matéria de investigação, desenvolvimento e 
inovação no domínio da energia e da promoção de tecnologia mais limpa;

6. Assinala os atuais diferenciais entre os EUA e a UE relativamente não só aos preços da 
energia e ao acesso às matérias-primas mas, também, quanto às emissões de CO2, o que 
cria desigualdades a nível das condições de concorrência em termos de competitividade e 
de proteção ambiental; exorta a Comissão, por conseguinte, a prever uma cláusula de 
salvaguarda bilateral para dotar os setores da UE com utilização intensiva de energia e 
com fugas de carbono – incluindo a indústria química, das matérias-primas e do aço – de 
medidas adequadas para manter as atuais taxas pautais, durante um período de transição 
apropriado após a entrada em vigor da TTIP, com uma cláusula de revisão obrigatória; 
considera que tanto as empresas dos EUA como da UE devem ser encorajadas a aumentar 
a sua eficiência na utilização dos recursos e da energia; insta a Comissão a tomar 
devidamente em consideração a promoção da indústria transformadora enquanto motor da 
reindustrialização europeia;

7. Insta a Comissão a incluir nas negociações em curso com os nossos parceiros 
transatlânticos os denominados «serviços ecológicos», tais como a construção, instalação, 
reparação e a gestão de produtos ambientais; refere que embora a União Europeia seja 
líder mundial na importação e exportação de bens e serviços ecológicos, os fornecedores 
europeus de serviços ecológicos ainda enfrentam muitos obstáculos; observa que o setor 
tem um potencial económico considerável para a União Europeia;

8. Realça o processo e as normas elaborados no âmbito das diretivas relativas à rotulagem 
energética e à conceção ecológica da UE, que não podem ser postos em causa;

9. Destaca os benefícios potenciais consideráveis da TTIP para as PME; insta a Comissão a 
assegurar que as prioridades e preocupações das PME sejam inteiramente tidas em 
consideração nas negociações da TTIP, em consonância com o princípio de «pensar 
primeiro em pequena escala», através, por exemplo, de avaliações de impacto, de 
consultas públicas direcionadas para os vários Estados-Membros e da participação de 
representantes das PME europeias; recomenda que a Comissão procure instituir um 
sistema de balcão único para as PME e dedique um capítulo específico a estas empresas, 
no âmbito do qual a redução dos encargos administrativos deve ser considerada conforme 
com os quadros regulamentares relevantes; insta a Comissão a prever a proteção e o 
reforço das políticas e dos regimes de apoio em prol das PME;

10. Insta a Comissão a prever regras de origem intuitivas que possam ser facilmente aplicadas 
aos exportadores da UE e a minimizar os obstáculos desnecessários ao comércio e a 
burocracia criada pelas regras de origem, especialmente para as PME;

11. Recorda que, em comparação com o mercado de contratos públicos da UE, o mercado dos 
EUA se mantém extraordinariamente fechado às empresas estrangeiras; solicita que a 
Comissão facilite a reciprocidade e a participação mais ativa das empresas da UE, 
incluindo das PME, nos contratos públicos nos EUA em todos os níveis de governação, 
uma vez que tal pode contribuir para estimular a inovação no setor privado e para o 
aparecimento de empresas e de setores novos e inovadores, com forte potencial de 
crescimento; considera que esta possibilidade não deve pôr em causa a capacidade de os 
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governos europeus manterem os seus serviços públicos;

12. Observa que a existência de abordagens regulamentares diferentes na União Europeia e 
nos Estados Unidos é onerosa para as indústrias dos dois lados do Atlântico; entende que 
há benefícios de eficiência significativos a explorar caso estas abordagens sejam 
alinhadas, sem que tal impeça que as autoridades da União Europeia e dos Estados Unidos 
mantenham e alcancem níveis elevados de qualidade em termos de normas e de segurança 
para os seus cidadãos;

13. Espera que a Comissão resolva, no quadro das negociações, os problemas suscitados pelo 
«Buy American Act», pelo «Jones Act» e pelo «Domestic Content Act», que, na prática, 
prejudicam significativamente o acesso das empresas da UE ao mercado dos EUA, em 
especial no setor das dragagens e obras de engenharia;

14. Recorda à Comissão a importância de manter elevados níveis de segurança, proteção, 
proteção dos dados pessoais e de abertura, neutralidade e independência da Internet, 
embora acolha favoravelmente os potenciais benefícios do acesso ao mercado, da 
harmonização regulamentar e do reconhecimento mútuo – incluindo a consagração de 
princípios gerais comuns no que respeita às normas e às especificações técnicas na área 
das TIC;

15. Apela ao desenvolvimento da economia digital e à concorrência aberta neste domínio, que 
é por natureza global mas tem as principais bases na UE e nos EUA; realça que a 
economia digital deve ter um papel central no mercado transatlântico, com um efeito de 
alavancagem na economia mundial e no aprofundamento da abertura dos mercados 
mundiais;

16. Recorda à Comissão, no que respeita aos serviços da sociedade de informação e às 
telecomunicações, a importância particular de a TTIP assegurar condições de concorrência 
equitativas com acesso justo e transparente, assente na reciprocidade, das empresas 
prestadoras de serviços da UE ao mercado norte-americano, e com a obrigação de os 
prestadores de serviços norte-americanos respeitarem e cumprirem todas as normas 
aplicáveis em matéria de indústria e de segurança dos produtos, assim como os direitos 
dos consumidores, no quadro da prestação de serviços na Europa ou a clientes europeus.

17. Exorta a Comissão a proceder a uma análise comparativa da competitividade dos setores 
transformadores da UE e dos seus homólogos nos Estados Unidos, a fim de evitar a 
deslocalização sistemática dos setores transformadores da UE e a destruição massiva de 
postos de trabalho nos Estados-Membros;

18. Solicita que o capítulo sobre direitos de propriedade intelectual preveja igualmente o 
reforço da proteção e do reconhecimento das indicações geográficas europeias;

19. Insta a Comissão a garantir a validade de todas as indicações geográficas (IG) como parte 
do acordo TTIP, incluindo dos produtos não agrários; recorda à Comissão a mais valia 
vital, do ponto de vista económico, decorrente do estatuto das IG;
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