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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jistieden lill-Kummissjoni żżomm l-objettiv tal-inklużjoni ta' kapitolu tal-enerġija 
speċifiku fit-TTIP li jista' jżid b'mod sinifikanti s-sigurtà tal-enerġija tal-UE;

2. Jitlob li l-Kummissjoni tiżgura politika ta' kummerċ ħieles fir-rigward tal-karburanti, 
inklużi l-LNG u ż-żejt mhux maħdum;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem fuq l-armonizzazzjoni trans-Atlantika tal-
istandards u r-regolamenti li jiddefinixxu l-prinċipji ta' appoġġ pubbliku għal sorsi 
differenti ta' enerġija;

4. Jinnota d-differenzi enormi bejn l-Istati Uniti u l-UE fil-prezzijiet tal-enerġija iżda wkoll 
fl-emissjonijiet tas-CO2 per capita; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tipprovdi 
setturi intensivi fl-użu ta' enerġija fl-UE, inkluża l-industrija tas-sustanzi kimiċi, b'miżuri 
xierqa li jżommu r-rati tariffarji attwali matul l-itwal perjodu possibbli wara d-dħul fis-
seħħ tat-TTIP;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-prijoritajiet u t-tħassib tal-SMEs jiġu 
kkunsidrati bis-sħiħ fin-negozjati TTIP, pereżempju permezz ta' valutazzjonijiet tal-impatt 
jew konsultazzjonijiet pubbliċi mmirati;

6. Jitlob li l-Kummissjoni tiffaċilita aktar il-parteċipazzjoni attiva tal-intrapriżi tal-UE fl-
akkwist pubbliku tal-Istati Uniti billi dan jista' jikkontribwixxi biex jistimula l-
innovazzjoni tas-settur privat u għall-ħolqien ta' kumpaniji innovattivi u setturi ġodda u 
b'rata għolja ta' tkabbir;

7. Ifakkar lill-Kummissjoni, filwaqt li jilqa' l-benefiċċji potenzjali ta' konformità regolatorja 
u rikonoxximent reċiproku, inkluż l-istabbiliment ta' prinċipji komuni fl-istandards u l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-ICT, dwar l-importanza li jinżammu livelli għolja 
ta' sikurezza u sigurtà;

8. Ifakkar lill-Kummissjoni, rigward servizzi tal-ICT, li huwa ta' importanza partikolari li t-
TTIP tiżgura kundizzjonijiet ekwi flimkien ma' aċċess ugwali għall-kumpaniji tas-servizzi 
tal-UE lis-suq fl-Istati Uniti u b'obbligu fuq il-fornituri tas-servizzi tal-Istati Uniti biex 
jirrispettaw ir-regoli applikabbli għall-kumpaniji tal-UE meta jipprovdu servizzi fl-
Ewropa jew lill-klijenti Ewropej.


