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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. solicită Comisiei să mențină obiectivul includerii în TTIP a unui capitol specific privind 
energia, care ar putea să mărească în mod semnificativ securitatea energetică a UE;

2. solicită Comisiei să garanteze o politică a liberului schimb în ce privește combustibilii, 
inclusiv GNL și țițeiul;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în vederea armonizării transatlantice a standardelor și 
reglementărilor care definesc principiile sprijinului public pentru diferitele surse de 
energie;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin urmare, Comisiei să adopte măsuri adecvate 
vizând sectoarele energointensive din UE, inclusiv industria chimică, prin care să se 
mențină actualele niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință după intrarea în 
vigoare a TTIP;

5. solicită Comisiei să garanteze că prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt pe deplin 
luate în considerare în cadrul negocierilor privind TTIP, de exemplu prin intermediul 
evaluărilor impactului sau al consultărilor publice specifice;

6. solicită Comisiei să faciliteze o participare mai activă a întreprinderilor europene la 
achizițiile publice din SUA, 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;

7. deși salută beneficiile potențiale ale alinierilor reglementărilor și ale recunoașterii 
reciproce, inclusiv stabilirea unor principii comune în ce privește standardele și 
specificațiile tehnice în domeniul TIC, reamintește Comisiei importanța menținerii unor 
niveluri ridicate ale siguranței și securității;

8. reamintește Comisiei că, în ce privește serviciile TIC, este de o importanță deosebită ca 
TTIP să garanteze condiții de concurență echitabile, cu un acces egal al societăților de 
servicii din UE la piața din SUA și cu obligația ca prestatorii de servicii din SUA să 
respecte normele aplicabile societăților din UE atunci când furnizează servicii în Europa 
sau unor clienți europeni.


