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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța unei piețe transatlantice pentru cetățenii și sectoarele industriale ale 
UE și SUA; subliniază faptul că principalul rezultat al negocierilor ar trebui să fie un 
acord de liber schimb și de investiții profund, cuprinzător, ambițios și cu standarde 
ridicate, care să respecte și să promoveze valorile europene, să stimuleze creșterea 
durabilă, cooperarea științifică, inovarea și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și 
să contribuie la bunăstarea tuturor cetățenilor europeni, ale căror interese trebuie să 
constituie nucleul acordului comercial TTIP; ia act de faptul că TTIP vizează nu doar 
eliminarea tarifelor, a taxelor vamale și a cotelor, ci și cooperarea în domeniul 
reglementării și instituirea unor standarde comune înalte pe piața mondială; constată că 
eforturile de eliminare a tarifelor și armonizarea reglementării trebuie să fie echilibrate; 
solicită Comisiei să consolideze procesul de consultare a cetățenilor și a tuturor părților 
interesate cu scopul de a ține seama de opiniile acestora, atunci când este posibil, de a 
purta negocieri în modul cel mai transparent cu putință și de a publica toate textele și 
documentele aferente negocierilor, inclusiv documentele referitoare la un eventual capitol 
privind energia și IMM-urile, pentru a oferi astfel cetățenilor europeni un nivel maxim de 
transparență;

2. invită Comisia să mențină obiectivul includerii în TTIP a unui capitol specific privind 
energia, inclusiv materiile prime, în vederea creării unei piețe competitive, transparente și 
nediscriminatorii, care să consolideze securitatea aprovizionării cu energie la nivelul UE, 
să îmbunătățească diversificarea surselor de energie și să determine reducerea prețurilor la 
energie; subliniază în acest sens importanța surselor de energie regenerabile și a creșterii 
eficienței energetice pentru sporirea securității energetice; subliniază că acest capitol 
specific trebuie să integreze garanții clare că standardele de mediu și obiectivele măsurilor 
privind clima ale UE nu trebuie subminate și că UE trebuie să-și păstreze libertatea de a 
acționa independent în procesul de stabilire a standardelor și obiectivelor viitoare;

3. reamintește că Parlamentul European trebuie să aprobe TTIP, în caz contrar acordul 
neputând intra în vigoare;

4. subliniază necesitatea ca UE să stabilească surse de aprovizionare cu energie diverse și 
fiabile; solicită în acest sens ca Comisia să garanteze o politică a liberului schimb și să 
promoveze investițiile în ce privește combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul, cu condiția ca 
UE să își rezerve dreptul de a clasifica combustibilii în funcție de impactul acestora din 
punctul de vedere al emisiilor de CO2 pe parcursul ciclului lor de viață și având în vedere 
obiectivele UE privind clima; 

5. solicită Comisiei să privească dincolo de limitările la export și să contribuie, atunci când 
este cazul, la armonizarea și convergența transatlantică a standardelor reciproce înalte și a 
reglementărilor care definesc principiile sprijinului public pentru diferitele surse de 
energie, în vederea eliminării riscurilor de denaturare a concurenței, precum, de exemplu, 
definirea cogenerării cu utilizarea biomasei; încurajează Comisia să exploreze modalitățile 
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de consolidare a cooperării privind cercetarea, dezvoltarea și inovațiile în domeniul 
energetic, precum și a promovării unei tehnologii mai ecologice;

6. subliniază actualele diferențe în ceea ce privește nu numai prețurile la energie și accesul la 
materii prime, ci și emisiile de CO2 pe cap de locuitor, între SUA și UE, care creează un 
mediu inechitabil în termeni de concurență și protecție a mediului; solicită, prin urmare, 
Comisiei să adopte o clauză de salvgardare bilaterală care să furnizeze sectoarelor 
energointensive și celor care implică relocarea emisiilor de dioxid de carbon din UE, 
inclusiv industria chimică, sectorul materiilor prime și industria oțelului, măsuri adecvate 
prin care să se mențină actualele niveluri de tarife vamale pentru o perioadă fixă de 
tranziție corespunzătoare, după intrarea în vigoare a TTIP, cu o clauză de revizuire 
obligatorie; consideră că atât companiile din SUA, cât și cele din UE ar trebui încurajate 
să își crească eficiența energetică și a consumului de resurse; solicită Comisiei să acorde 
atenția cuvenită promovării industriei prelucrătoare ca forță motrice pentru 
reindustrializarea Europei;

7. invită Comisia să includă în actualele negocieri cu partenerii noștri transatlantici așa-
numitele „servicii ecologice”, precum construcția, instalarea, repararea sau administrarea 
de bunuri ecologice; ia act de faptul că Uniunea Europeană este lider mondial în importul 
și exportul de bunuri și servicii ecologice, in pofida faptului că furnizorii de servicii 
ecologice din Europa întâmpină încă multe obstacole; ia act de faptul că acest domeniu are 
un potențial economic important pentru Uniunea Europeană;

8. subliniază procesele și standardele elaborate în temeiul directivelor UE privind etichetarea 
energetică și proiectarea ecologică, în privința cărora nu ar trebui făcute compromisuri;

9. subliniază potențialele avantaje semnificative ale TTIP pentru IMM-uri; invită Comisia să 
garanteze că prioritățile și preocupările IMM-urilor sunt luate în considerare pe deplin în 
cadrul negocierilor privind TTIP, în conformitate cu principiul „să gândim mai întâi la 
scară mică”, de exemplu prin intermediul evaluărilor detaliate de impact, al consultărilor 
publice specifice și prin implicarea reprezentanților IMM-urilor europene; recomandă 
Comisiei să încerce să creeze un sistem de informare unic pentru IMM-uri și să dedice un 
capitol specific IMM-urilor, în care să se ia în considerare reducerea poverii 
administrative în conformitate cu cadrele de reglementare aplicabile; solicită Comisiei să 
asigure protecția și consolidarea politicilor în favoarea IMM-urilor și a sistemelor de 
sprijin ale acestora;

10. invită Comisia să asigure reguli de origine (RoO) accesibile, care să poată fi ușor aplicate 
de către exportatorii din UE și să minimizeze obstacolele inutile în calea comerțului și 
birocrația generate de RoO, în special pentru IMM-uri;

11. reamintește că, în comparație cu piața achizițiilor publice din UE, piața din SUA este în 
continuare extrem de închisă pentru companiile străine; solicită Comisiei să faciliteze 
reciprocitatea și o participare mai activă a întreprinderilor din UE, inclusiv a IMM-urilor, 
la achizițiile publice din SUA, la toate nivelurile administrației publice, deoarece acest 
lucru poate contribui la stimularea inovării în sectorul privat și la apariția unor 
întreprinderi și sectoare noi, cu o rată mare de creștere și inovatoare; subliniază că această 
posibilitate nu trebuie să submineze capacitatea guvernelor UE de a-și menține serviciile 
publice;
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12. ia act de faptul că diferite abordări în domeniul reglementării în Uniunea Europeană și 
SUA sunt costisitoare pentru sectoarele industriale de ambele părți ale Atlanticului; 
consideră că pot fi obținute câștiguri semnificative în ceea ce privește eficiența, prin 
alinierea acestor abordări, cu condiția ca autoritățile Uniunii Europene și ale Statelor Unite 
să poată menține și respecta standardele de înaltă calitate și de siguranță pentru cetățenii 
lor;

13. se așteaptă ca Comisia să abordeze în cadrul negocierilor aspectele referitoare la „Buy
American”, la „Jones Act” și la „Domestic Content Act”, care, în realitate, înfrânează în 
mod considerabil accesul societăților europene pe piața Statelor Unite, în special în 
sectorul de dragare și în sectorul ingineriei;

14. reamintește Comisiei importanța menținerii nivelurilor actuale ridicate de siguranță, 
securitate, protecție a datelor personale și de independență, deschidere și neutralitate a 
internetului și, în același timp, salută beneficiile potențiale ale accesului pe piață și ale 
alinierii reglementărilor și recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea unor principii 
comune globale în ce privește standardele și specificațiile tehnice în domeniul TIC;

15. lansează un apel la o concurență deschisă și la dezvoltarea economiei digitale, care, deși 
globală prin natura sa, își are principalele baze în UE și în SUA; subliniază că o economie 
digitală trebuie să constituie nucleul pieței transatlantice, exercitând o influență asupra 
economiei mondiale și asupra deschiderii din ce în ce mai mari a altor piețe de nivel 
mondial;

16. reamintește Comisiei că, în ce privește serviciile societății informaționale și 
telecomunicațiilor, este deosebit de important ca TTIP să garanteze condiții de concurență 
loială, cu un acces egal și transparent, bazat pe reciprocitate, al societăților de servicii din 
UE la piața din SUA și cu obligația ca prestatorii de servicii din SUA să respecte și să se 
supună standardelor aplicabile industriei și privind siguranța produselor, precum și 
drepturilor consumatorilor atunci când furnizează servicii în Europa sau unor clienți 
europeni;

17. solicită Comisiei, în vederea evitării relocării sectoarelor cu amănuntul din UE și a 
pierderii masive de locuri de muncă în statele membre, să facă o analiză comparativă a 
competitivității sectoarelor prelucrătoare din UE în raport cu cele similare din SUA;

18. solicită ca capitolul privind drepturile de proprietate intelectuală să prevadă, de asemenea, 
o protecție sporită și recunoașterea indicațiilor geografice europene;

19. solicită Comisiei să garanteze validitatea indicațiilor geografice (IG) în cadrul acordului 
TTIP, inclusiv pentru produsele neagricole; reamintește Comisiei faptul că statutul de IG 
aduce o valoare mai mare, vitală din punct de vedere economic.
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