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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 3 юли 2012 г. относно 
eCall: нова услуга на номер 112 за граждани1,

1. подчертава, че европейският план за действие за автомобилната промишленост 
трябва да следва цялостен подход, допълващ регулацията с инвестиции в 
инфраструктура и действия за насърчаване на търсенето и подобряване на човешкия 
капитал, като се насърчава висококвалифицираната работна сила; счита в тази 
връзка, че инвестициите за насърчаване на развитието на авангардни технологии, 
включително мерките за подобряване на безопасността на движението по пътищата, 
за справяне с CO2 и намаляване на замърсителите и излъчвания шум, са от 
жизненоважно значение за поддържане на конкурентоспособността, растежа и 
създаването на добавена стойност и на работни места в автомобилния сектор; счита, 
че за да се гарантира конкурентоспособността на европейската автомобилна 
промишленост, този план за действие следва да бъде координиран с други свързани 
политики на ЕС;

2. подчертава, че вътрешният пазар на ЕС е най-важният фактор за осигуряването на 
благополучното бъдеще на автомобилната промишленост: на първо място, като 
пазар за превозни средства, той определя общи технически стандарти от името на 
500 милиона потребители за опазване на околната среда, пътната безопасност, 
безопасността на продуктите и шумовите емисии, и те са подходящи и важни за 
други индустрии извън неговите граници; на второ място, той е дом за държавни и 
частни изследователски институти, предлагащи върхови постижения на 
научноизследователската дейност и по този начин допринася за осигуряването на 
обещаващо бъдеще за автомобилната промишленост;

3. подчертава, че следва да се осъществят амбициозни инвестиции на европейско 
равнище в подкрепа на предложената стратегия, включително чрез рамковата 
програма на ЕС за научни изследвания и иновации – „Хоризонт 2020“ – и 
Европейския социален фонд; призовава да се улесни достъпът до финансови 
средства от „Хоризонт 2020“ и подчертава значението на инвестициите в научни 
изследвания и иновации за запазване на конкурентоспособността на световния 
пазар във всички области на автомобилния сектор, а именно в пътната безопасност, 
качественото обслужване на клиентите, екологосъобразната мобилност, 
авангардните технологии и продуктите с висока добавена стойност; освен това 
насърчава използването на средства от Европейската инвестиционна банка за 
финансирането на подобни проекти;

4. призовава за законодателна рамка за регулиране на автомобилния сектор, която да 
бъде достатъчно гъвкава с цел бързо реагиране и обхващане на всички нови 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0274.
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технологични разработки и иновации, които са в основата на 
конкурентоспособността на автомобилната промишленост;

5. подчертава факта, че вътрешният пазар на ЕС следва да спомага за напредъка не 
само на производството и пласмента на превозни средства, но също и за 
възможността за рециклиране на превозни средства, компоненти на превозни 
средства и суровини, използвани за тях; изисква от Комисията да разработи 
европейска рамка за екологично рециклиране на употребявани автомобили;

6. подчертава, че изработването и производството на промишления продукт „превозно 
средство“ се предхожда от верига за създаване на добавена стойност за европейския 
отрасъл на доставките, включително малки и средни доставчици на компоненти, и 
че този отрасъл на доставките играе важна роля в развитието на автомобилната 
промишленост и се сблъсква със същите предизвикателства на европейско и 
световно равнище; изтъква, че европейските доставчици в автомобилостроенето, 
включително МСП, често са основни новатори, като по този начин стимулират 
развитието на европейски превозни средства на бъдещето и създават важен пазар на 
резервни части; изразява съжаление относно трудностите, които срещат някои МСП 
в сектора на доставките при възползването от програмите и финансирането на 
Съюза, и призовава за по-лесен достъп, включително чрез Програмата за 
конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME);

7. счита, че пазарът на резервни части заслужава не по-малко внимание от пазара за 
готови превозни средства; подчертава, че той следва да се третира при равни 
условия, по-специално по отношение на участието и управление на продуктовата 
информация; отбелязва, че различните национални разпоредби правят много трудно 
създаването на общ пазар за автомобилни настройки и резервни части; следователно 
настоятелно призовава Комисията да представи предложения за хармонизиране и 
по-нататъшното развитие на този сектор и да разшири европейските стандарти, 
основаващи се на производството на сертифицирани резервни части и компоненти, 
одобрени в рамките на ЕС;

8. подчертава, че следва да се обърне особено внимание на превозните средства, които 
представляват исторически интерес, и на работещите в тази сфера предприятия и 
служители, като отчита факта, че с постоянното увеличаване на броя на 
историческите превозни средства тяхната поддръжка, експлоатация и съхраняване 
стават важни не само по отношение на дейностите в областта на културата и 
туризма, но също така и за икономиката; подчертава обаче, че следва да има 
ограничително определение за исторически превозни средства, така че предвид 
продължаващото нарастване на броя им потенциалните отрицателни последици за 
безопасността и околната среда, свързани с историческите превозни средства, които 
не отговарят на стандартите за нови превозни средства, да остават ограничени;

9. приветства предложението за укрепване на пазара на превозни средства, работещи с 
алтернативно гориво, и на този на електрически автомобили, но отбелязва, че 
развитието на електромобилността в Европа напредва бавно; настоятелно призовава 
да бъде отдаден приоритет на развитието на подходяща инфраструктура чрез 
адекватни инвестиции на европейско и национално равнище, включително чрез 
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подходящо финансиране на Механизма за свързване на Европа, както и чрез общи 
стандарти за алтернативни горива и системи за задвижване; призовава Комисията да 
направи съответните законодателни предложения, ако е необходимо, и призовава за 
бързото приемане на законодателното предложение и на общ стандарт за 
интерфейса за зареждане на електрическите превозни средства; подчертава 
важността на поддържането на положително отношение към други иновативни 
решения за захранване на електрически превозни средства, като например 
технологии с горивни клетки; 

10. приветства предложението за разработване на схема за етикетиране на гориво, 
предоставяща на потребителите лесна за разбиране информация относно 
съвместимостта между техните превозни средства и горивата, които се предлагат;

11. счита, че развитието на европейската автомобилна промишленост следва да запази 
значителна част от износа, но следва също така да се съсредоточи върху 
повишаването на вътрешното търсене чрез публични и частни инвестиции, лоялна 
конкуренция и подобряване на покупателната способност на европейските 
граждани; подчертава, че е необходимо европейската автомобилна промишленост 
да предоставя качествени продукти и да заема позиция на технологичен лидер 
посредством иновации, за да бъде привлекателна за гражданите на ЕС и за да се 
гарантира дългосрочната конкурентоспособност на сектора;

12. призовава за засилена координация на мерките по отношение на търсенето на 
превозни средства и горива, включително финансови стимули и данъчна политика, 
която да включва пряка финансова подкрепа и данъчни стимули, включително 
използването за градирани данъчни схеми; призовава Комисията да следва насоките 
относно финансовите стимули с по-обвързващи действия, за да осигури подходящи 
съпоставими условия на конкуренция и да допринесе за конкурентоспособността на 
промишлеността в целия ЕС; счита, че мерките по отношение на търсенето, но също 
и мерките, свързани с ежедневните разходи и условия, следва да насочват 
потребителите към по-безопасни и по-екологосъобразни превозни средства;

13. припомня, че в редица държави членки съществуват различни видове мерки за 
улесняване на закупуването на нови превозни средства с нисък разход на гориво и с 
ниски емисии; насърчава обмена на такива добри практики; призовава държавите 
членки да разгледат възможността за иновативни данъчни политики с цел 
насърчаване на гражданите на ЕС да закупуват нови и екологосъобразни 
автомобили; 

14. признава необходимостта от справяне със структурния свръхкапацитет в 
автомобилния сектор в ЕС по координиран начин с оглед гарантирането на 
дългосрочна конкурентоспособност; подчертава, че всеки производител на превозни 
средства носи отговорност за намирането на подходящи решения, когато е изправен 
пред предизвикателства, но същевременно признава важността на ефективната 
публична интервенция, за да се гарантира, че отрицателните социални последици от 
преструктурирането в сектора са сведени до минимум; отделя особено внимание на 
дългосрочното планиране на структурните промени, което при възможни промени в 
равнището на заетост осигурява както заетостта чрез повишаване на 
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квалификацията, така и плавния преход към нови производства и бизнес модели; 
счита, че е необходима европейска рамка за предвиждане на промяната и 
смекчаване на социалното въздействие на преструктурирането, включително 
законодателен акт, с цел също така да се избегнат нарушения на вътрешния пазар;

15. приветства съществуването на Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията и на Европейския социален фонд и призовава за тяхното оптимално 
и целенасочено използване в случаите на преструктуриране в автомобилния сектор, 
по-специално за преквалификация, придобиване на нови умения, преместване на 
засегнатите работници, както и за подпомагане на съответните региони;

16. призовава Комисията да предприеме мерки, в сътрудничество с държавите членки, 
за да се гарантира и високо равнище на защита на потребителите, прозрачност и 
сигурност на пазара на автомобили втора употреба, както и да работи за постепенно 
премахване на замърсяващите и по-малко безопасните превозни средства; 
приветства препоръката в регламента относно проверките на техническата 
изправност да се изисква записване на изминатите километри при всяка проверка; 
счита, че инициативи като схемата „CAR Pass“ в Белгия могат да бъдат насърчени 
чрез европейски стандарт; отбелязва, че процедурите за пререгистрация на 
прехвърляния на превозни средства трябва също така да възпират трансграничните 
измами по отношение на изминатите километри; 

17. призовава Комисията да намери решение на проблема с въвеждането в заблуждение 
на потребителите чрез непредставителна информация за потреблението гориво и 
екологичните показатели на превозното средство; подкрепя планираното развитие 
на нов цикъл на изпитване и процедури на изпитване при управление и призовава те 
да бъдат въведени незабавно;

18. изтъква необходимостта от поддържане на конструктивни, прозрачни и почтени 
отношения между различните заинтересовани страни в автомобилната 
промишленост, по-специално между производителите на автомобили и техните 
дистрибутори, като се избягват условията на дисбаланс в полза на по-силната 
страна, които могат да окажат неблагоприятен ефект и върху потребителите.

19. припомня, че регионалните и местните органи, в зависимост от своята 
компетентност, разполагат с различни инструменти за активна подкрепа на 
автомобилната промишленост, по-специално в областта на насърчаването на 
използването на електрически автомобили чрез управление на местата за паркиране 
и оказване на административна подкрепа за инвестиции в инфраструктури за 
алтернативни горива; насърчава обмена и ефективната координация на подобни 
практики на европейско равнище; призовава фондовете на ЕС да бъдат използвани 
по целенасочен и оптимизиран начин в съответствие със специфичните изисквания 
за развитие в съответния регион;

20. изисква от Комисията и държавите членки да положат повече усилия по отношение 
на пътната безопасност, като предприемат действия относно превозните средства, 
инфраструктурите и поведението на водачите; във връзка с това припомня своята 
резолюция от 3 юли 2013 г., която призовава за бързо въвеждане на системата eCall 
и съдържа точни изисквания относно защитата на данните, яснотата по отношение 
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на отговорностите на различните действащи лица, технологичната неутралност и 
прозрачността за потребителите; припомня освен това своето искане системата 
eCall да се основава на оперативно съвместима платформа с отворен достъп за 
евентуални бъдещи незадължителни приложения или услуги, вградени в 
автомобила, които съответстват на стандартите за безопасност, сигурност, защита 
на данните и неприкосновеност на личния живот, и дават възможност за открит 
избор на клиентите и открит достъп за доставчиците на услуги;

21. настоява за затягане на съществуващите стандарти за безопасност, по-специално по 
отношение на превозни средства от категория L, както и за подобряване на 
изискванията за безопасност и нискоразположените защитни системи на товарните 
автомобили;

22. потвърждава своята подкрепа за преразглеждане на рамката за одобрение на типа и 
очаква с интерес сътрудничеството с Комисията и насърчаването на диалога със 
заинтересованите страни по време на този процес;

23. приветства намерението на Комисията да извърши проверка на пропорционалността 
на мерките за прилагане, предложени за съществуващите законодателни 
изисквания; отбелязва, че нейните опасения относно изискванията за борба с 
неправомерното изменение и за емисиите от изпаряване за превозните средства от 
категория L са изрично признати;

24. призовава Комисията да изпълнява по-добре ролята си на „умен“ и предвидлив 
инициатор на законодателни актове, за да осигури на промишлеността дългосрочна 
сигурност и по този начин конкурентоспособност, както и като непосредствен 
резултат от това да предостави на потребителите повече прозрачност по отношение 
на новите превозни средства; подчертава, че процесът на определяне на нови и 
общи стандарти за автомобилната промишленост трябва в бъдеще да може да се 
планира по-добре и да бъде по-координиран, като при това е необходимо да се 
вземат предвид продуктовите цикли;

25. подчертава значението на международната хармонизация на нормативната уредба, 
която стои в основата на глобалната конкурентоспособност на европейската 
автомобилна промишленост; подкрепя реформата на споразумението на 
Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ 
на ООН) от 1958 г. и разработването на система за международни одобрения на 
типа на цяло превозно средство; призовава Комисията да се ангажира в по-голяма 
степен с Парламента, за да се гарантира политическа подкрепа от глобалните 
партньори за повишаване на популярността на тези изключително важни проекти;

26. изразява съжаление във връзка с решението на Председателския съвет да не се 
допуска участието на членове на Европейския парламент в обсъжданията относно 
CARS 2020; отбелязва, че в тях участват много други представителни организации и 
политици от държави членки; изисква Председателският съвет да преразгледа това 
решение в светлината на важните предложения за бъдещето на автомобилната 
промишленост, които се разработват в рамките на CARS 2020; отбелязва, че тъй 
като всяко законодателство, което произхожда от CARS 2020, ще бъде внимателно 
разгледано и одобрено от Парламента, участието в групите политики не подкопава 
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независимостта на Парламента.
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