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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– arvestades Euroopa Parlamendi 3. juuli 2012. aasta resolutsiooni kodanikele mõeldud uue 
hädaabikõne teenuse eCall kohta1;

1. rõhutab, et Euroopa autotööstuse tegevuskava peab järgima terviklikku käsitust, 
täiendades reguleerimist taristuinvesteeringute ning nõudlust ergutavate ja inimkapitali 
edendavate meetmetega, soodustades kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid; on sellega seoses 
seisukohal, et autotööstuse jätkuva konkurentsivõime, kasvu ning lisandväärtuse ja 
töökohtade loomise seisukohalt on väga olulised investeeringud kõrgtehnoloogia 
arendamisse, sealhulgas liiklusohutuse parandamise, süsihappegaasi- ja saasteheite ning 
mürataseme vähendamise meetmetesse; on seisukohal, et Euroopa autotööstuse 
konkurentsivõime tagamiseks tuleks käesolevat tegevuskava kooskõlastada teiste 
omavahel seotud ELi poliitikavaldkondadega;

2. rõhutab, et Euroopa siseturg on olulisim tegur autotööstuse viljaka tuleviku tagamiseks, 
sest esiteks seab see 500 miljoni tarbija jaoks ühtsed keskkonna-, liiklus- ja tooteohutuse 
ning mürataseme tehnilised standardid, mis on olulised ka väljaspool siseturu piire; teiseks 
tehakse siinsetes nii era-kui ka avalik-õiguslikes teadusasutustes tipptasemel uuringuid, 
mis muudavad autotööstuse tuleviku paljutõotavaks;

3. rõhutab, et kavandatud strateegia toetuseks tuleks Euroopa tasandil käivitada 
ambitsioonikad investeeringud, sealhulgas ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020” ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu; nõuab programmi 
„Horisont 2020” vahendite kättesaamise lihtsustamist ning rõhutab teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni investeerimise tähtsust selleks, et jääda maailmaturul 
konkurentsivõimeliseks autotööstuse kõigis valdkondades, täpsemalt liiklusohutuse, 
kvaliteetse klienditeeninduse, keskkonnasõbraliku liikuvuse, kõrgtehnoloogia ja suure 
lisandväärtusega toodete osas; lisaks julgustab kasutama selliste projektide rahastamiseks 
Euroopa Investeerimispanga vahendeid ;

4. nõuab autotööstust reguleerivat õigusraamistikku, mis oleks kiireks reageerimiseks 
piisavalt paindlik ja hõlmaks kõiki uusi tehnoloogilisi arenguid ja uuendusi, mis 
suurendavad autotööstuse konkurentsivõimet;

5. toonitab asjaolu, et ELi siseturg peaks lisaks sõidukite tootmisele ja müümisele aitama 
edendada ka sõidukite, sõidukiosade ja nendes kasutatud tooraine sobivust 
ringlussevõtuks; palub komisjonil koostada kasutatud autode keskkonnasõbraliku 
ringlussevõtu Euroopa raamistik;

6. rõhutab, et auto kui tööstustoote tootmine ja viimistlemine on viimased lülid Euroopa 
allhanketööstuste väärtusahelas, mis hõlmab ka väikseid ja keskmise suurusega detailide 
tarnijaid, ning et neil eelnevatel tööstustel on autotööstuse arengus suur tähtsus ja neid 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0274.
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mõjutavad ühesugused üleeuroopalised ja ülemaailmsed probleemid; juhib tähelepanu 
sellele, et Euroopa autotööstuse tarnijad, sealhulgas VKEd, on sageli olulised uuendajad, 
kes stimuleerivad Euroopa tulevikusõidukite arengut ning lisaks loovad tähtsa varuosade 
turu; kahetseb mõningate tarnevaldkonna VKEde kogetavaid raskusi liidu programmide ja 
rahastamise kasutamisel ning nõuab nende hõlpsamat kättesaadavust, sh ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME) 
kaudu;

7. on seisukohal, et varuosade turg nõuab sama palju tähelepanu nagu valmissõidukite turg; 
rõhutab, et neid tuleks kohelda võrdselt, eriti mis puudutab tooteinfo ühiskasutust ja 
haldamist; märgib, et riiklike eeskirjade lahknemine muudab mootorsõidukite 
ümberehitamise ja varuosade ühtse turu loomise väga raskeks; nõuab seepärast 
komisjonilt tungivalt ettepanekuid antud valdkonna ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks 
ning ELis heakskiidetud sertifitseeritud varuosade ja koostisosade tootmisel põhinevate 
Euroopa standardite avardamiseks;

8. rõhutab vajadust pöörata erilist tähelepanu vanasõidukitele ning nendega tegelevatele 
töötajatele ja ettevõtjatele, arvestades et vanasõidukite arvu pideva kasvu tõttu omab 
nende hooldamine, kasutamine ja säilitamine lisaks kultuurile ja turismile ka 
majanduslikku tähtsust; rõhutab samas, et vanasõidukite mõiste tuleks piiritleda, sest 
nende arvu pideva kasvu juures peaks uute sõidukite normidele mittevastavate 
vanasõidukite võimalik ebaturvalisus ja kahjulik keskkonnamõju jääma piiratuks;

9. väljendab heameelt ettepaneku üle tugevdada alternatiivkütust tarbivate ja elektrisõidukite 
turgu, kuid märgib, et elektrisõidukite areng toimub Euroopas aeglaselt; nõuab tungivalt, 
et esmatähtsaks loetaks sobivate taristute väljaarendamine piisavalt suurte investeeringute 
abil Euroopa ja riiklikul tasandil, sealhulgas piisavatest Euroopa ühendamise rahastu 
vahenditest, ning ühtsete standardite kehtestamisega alternatiivsetele kütustele ja 
jõuseadmetele; palub komisjonil vajaduse korral teha vastavad seadusandlikud 
ettepanekud ning võtta kiiresti vastu elektrisõidukite laadimisliideste ühine standard ja 
neid liideseid käsitlev seadusandlik ettepanek; rõhutab, kui tähtis on jääda positiivselt 
meelestatuks elektrisõidukite käitamise muude uuenduslike alternatiivsete lahenduste, 
näiteks kütuseelemendi tehnoloogia suhtes; 

10. tervitab kütuse märgistamise süsteemi arendamise ettepanekut, mis pakub tarbijatele 
kergesti mõistetavat teavet nende sõidukite ja pakutavate kütuste võrreldavuse kohta;

11. on seisukohal, et Euroopa autotööstuse arengus tuleks suurel määral säilitada 
ekspordisuunitlus, kuid samas keskenduda ka sisenõudluse suurendamisele avalike ja 
erainvesteeringute, ausa konkurentsi ja ELi kodanike ostujõu suurendamise teel; rõhutab, 
et kui Euroopa autotööstus tahab olla ELi kodanikele atraktiivne ja jääda pikas 
perspektiivis konkurentsivõimeliseks, peab ta andma kvaliteetseid tooteid ja olema tänu 
innovatsioonile tehnoloogiliselt liidripositsioonil;

12. nõuab sõidukite ja kütuste nõudlusega seotud meetmete, sealhulgas rahaliste stiimulite ja 
maksupoliitika (otsene rahaline toetus ja maksusoodustused, sh astmeliste 
maksusüsteemide kasutamine) tihedamat kooskõlastamist; palub komisjonil täiendada 
rahalisi stiimuleid käsitlevaid suuniseid siduvamate meetmetega, et tagada võrdsed 
konkurentsitingimused ja aidata tõsta tööstusharu konkurentsivõimet kogu ELis; leiab, et 
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nõudlusega seotud meetmete, aga ka igapäevaste kulude ja tingimustega seotud meetmete 
abil tuleks suunata tarbijaid eelistama turvalisemaid ja keskkonnahoidlikumaid sõidukeid;

13. tuletab meelde, et mitmes liikmesriigis on olemas erinevaid meetmeid uute ja
kütusesäästlike, vähese heitkogusega sõidukite ostmise lihtsustamiseks; julgustab selliste 
heade tavade vahetamist; palub liikmesriikidel kaaluda uuenduslikku maksupoliitikat, et 
suunata ELi kodanikke rohkem ostma uusi ja keskkonnasõbralikke autosid; 

14. tunnistab vajadust pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks tegeleda kooskõlastatult ELi 
autotööstuse struktuuriliste liigsete tootmisvõimsuste küsimusega; rõhutab, et iga 
sõidukitootja peab probleemide korral ise leidma sobivad lahendused, kuid tunnistab ka 
sisulise riikliku sekkumise tähtsust, mis peab minimeerima sektori igasuguse 
ümberkorraldamise negatiivse sotsiaalse mõju; peab eriti tähtsaks struktuursete muutuste 
pikaajalist planeerimist, mis peab töötajatele esitatavate nõudmiste muutumise korral 
tagama töö saamiseks vajalikud oskused ning sujuva ülemineku uutele tootmis- ja 
ärimudelitele; on seisukohal, et muutusteks valmistumiseks ja ümberkorralduste sotsiaalse 
mõju leevendamiseks on vajalik Euroopa raamistik ja seadusandlik akt, seda muu hulgas 
ka siseturu moonutuste vältimiseks;

15. väljendab heameelt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi olemasolu üle ning nõuab nende optimaalset ja sihipärast kasutamist 
autotööstuse ümberkorraldamisel, eelkõige sellest mõjutatud töötajate ümberõppe, uute 
oskuste omandamise ja ümberasumise puhul ja asjaomaste piirkondade abistamisel;

16. palub komisjonil koostöös liikmesriikidega võtta meetmeid, et tagada ka kasutatud autode 
turul kõrgetasemeline tarbijakaitse, läbipaistvus ja turvalisus ning järkjärgult kõrvaldada 
saastavad ja vähemturvalised sõidukid; toetab komisjoni soovitust nõuda tehnoülevaatust 
käsitlevas määruses iga ülevaatuse käigus läbisõidu kontrollimist; on seisukohal, et 
Euroopa standardiga võiks soosida selliseid algatusi nagu „Car Pass” Belgias; märgib, et 
ümberregistreerimise kord sõidukite teise riiki viimisel peab aitama vältida ka 
läbisõidunäitude võltsimist; 

17. palub komisjonil tegeleda probleemiga, et sõiduki kütusekulu ja keskkonnamõju kohta 
esitatakse ebatüüpilist ja seega tarbijaid eksitavat teavet; toetab uue sõidukatse tsükli ja 
menetluste kavandatud väljatöötamist ja nõuab nende viivitamatut kasutuselevõtmist;

18. juhib tähelepanu vajadusele hoida autotööstuse erinevate osapoolte, eelkõige autotootjate 
ja edasimüüjate vahel konstruktiivseid, läbipaistvaid ja vastastikku lugupidavaid suhteid ja 
vältida tasakaalutust tugevama poole kasuks, mis võib kahjustada ka tarbijat;

19. tuletab meelde, et piirkondlikel ja kohalikel asutustel on sõltuvalt nende volitustest 
mitmesuguseid vahendeid autotööstuse aktiivseks toetamiseks, eelkõige elektriautode 
propageerimiseks parkimiskohtade korralduse kaudu ja haldustoetuse andmisega 
alternatiivkütusetaristutesse investeerimiseks; julgustab selliste tavade vahetamist 
Euroopa tasandil ja tõhusat koordineerimist; nõuab ELi fondide sihipärast ja optimaalset 
kasutamist vastavalt asjaomase piirkonna konkreetsetele arenguvajadustele;

20. nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt suuremat tööd liiklusohutusega ning meetmeid 
sõidukite, taristute ja juhtide käitumise osas; sellega seoses tuletab meelde oma 3. juuli 
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2013. aasta resolutsiooni, milles nõutakse hädaabikõne süsteemi eCall kiiret 
kasutuselevõtmist ja määratakse täpsed nõuded andmekaitsele, eri osapoolte vastutuse 
selgusele, tehnoloogilisele neutraalsusele ja läbipaistvusele tarbijate jaoks; tuletab lisaks 
meelde oma nõudmist, et hädaabikõne süsteem eCall põhineks koostalitlusvõimelisel ja 
avatud juurdepääsuga platvormil, võimaldades tulevikus valida vabatahtlikke 
sõidukisiseseid rakendusi või teenuseid, mis vastavad ohutuse, turvalisuse, andmekaitse ja 
eraelu puutumatuse nõuetele ning jätavad tarbijatele valikuvõimaluse ja 
teenusepakkujatele vaba juurdepääsu;

21. nõuab kehtivate ohutusnormide karmistamist, eelkõige L-kategooria sõidukite jaoks, ning 
raskete kaubaveokite allasõidutõketele esitatavate nõuete täiustamist;

22. kinnitab oma toetust tüübikinnituse raamistiku läbivaatamisele ja ootab koostööd 
komisjoniga ning toetab selle protsessi käigus sidusrühmadega peetavaid arutelusid;

23. avaldab heameelt komisjoni kavatsuse üle hinnata proportsionaalsuse põhimõtte järgimist 
olemasolevate õiguslike nõuete suhtes kavandatud rakendusmeetmete puhul; märgib, et 
Euroopa Parlamendi muret L-kategooria sõidukite ümberehitamist takistavate meetmete ja 
kütuseaurude heidet käsitlevate nõuete osas on sõnaselgelt arvesse võetud;

24. nõuab, et komisjon täidaks paremini targa ja ettenägeliku seadusandja rolli, et tagada 
tööstusele pikaajaline planeerimiskindlus ja seega ka konkurentsivõime ning selle vahetu 
tulemusena pakkuda ka tarbijatele uute sõidukite puhul suuremat läbipaistvust; toonitab, et 
autotööstusele uute ja ühiste standardite kehtestamist tuleb edaspidi paremini kavandada 
ja kooskõlastada ja seejuures tuleb arvestada tootmistsüklitega;

25. rõhutab regulatsioonide rahvusvahelise ühtlustamise tähtsust Euroopa autotööstuse 
ülemaailmse konkurentsivõime seisukohalt; toetab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
1958. aasta kokkuleppe reformi ja rahvusvahelise sõidukite tüübikinnitussüsteemi 
(IWVTA) arendamist; palub komisjonil selliste oluliste projektide prestiiži tõstmiseks 
rohkem kaasata Euroopa Parlamenti ülemaailmsete partnerite poliitilise toetuse 
tagamiseks;

26. taunib esimeeste konverentsi otsust takistada Euroopa Parlamendi liikmete kaasamist 
CARS 2020 aruteludesse; märgib, et neisse on kaasatud mitmed teised 
esindusorganisatsioonid ja liikmesriikide poliitikud; nõuab, et esimeeste konverents 
vaataks nimetatud otsuse läbi seoses CARS 2020 raames väljatöötatavate oluliste 
ettepanekutega autotööstuse tuleviku kohta; märgib, et kuna parlament vaatab hoolikalt 
läbi ja kinnitab kõik CARS 2020 tegevuskavast tulenevad õigusaktid, ei kahjusta 
poliitilistes töörühmades osalemine parlamendi sõltumatust.
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