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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. Exorta a Comissão a manter o objetivo de incluir um capítulo específico relativo à energia 
na TTIP, dado tratar-se de uma medida que pode aumentar significativamente a segurança 
energética da UE;

2. Solicita que a Comissão assegure uma política de comércio livre no que respeita aos 
combustíveis, incluindo o GNL e o petróleo bruto;

3. Insta a Comissão a trabalhar na harmonização transatlântica das normas e 
regulamentações que definem os princípios do apoio público para as diferentes fontes de 
energia;

4. Assinala os enormes diferenciais entre os EUA e a UE relativamente aos preços da 
energia, mas também quanto às emissões de CO2; exorta a Comissão, por isso, a adotar 
para os setores com utilização intensiva de energia na UE, incluindo a indústria química, 
medidas adequadas para manter as atuais taxas pautais pelo período mais longo possível, 
após a entrada em vigor da TTIP;

5. Insta a Comissão a assegurar que as prioridades e as preocupações das PME sejam 
inteiramente tidas em consideração nas negociações da TTIP, por exemplo, através de 
avaliações de impacto ou de consultas públicas direcionadas;

6. Solicita que a Comissão facilite a participação mais ativa das empresas da UE nos 
contratos públicos nos EUA, uma vez que tal poderá 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;

7. Recorda à Comissão, embora acolha favoravelmente os potenciais benefícios da 
harmonização regulamentar e do reconhecimento mútuo – incluindo a consagração de 
princípios comuns no que respeita às normas e às especificações técnicas na área das TIC 
–, a importância de manter elevados níveis de segurança e de proteção;

8. Relembra a Comissão, no que concerne aos serviços de TIC, da particular importância de 
a TTIP assegurar condições de concorrência equitativas em relação ao acesso das 
empresas prestadoras de serviços da UE ao mercado norte-americano e relativamente à 
obrigação de os prestadores de serviços norte-americanos respeitarem as regras aplicáveis 
às empresas da UE, quando prestem serviços na Europa ou a clientes europeus.


