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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 
”eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille”1;

1. painottaa, että autoteollisuutta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman on 
noudatettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja sääntelyä on täydennettävä 
infrastruktuuriin tehtävillä investoinneilla ja toimilla, joilla lisätään kysyntää ja 
inhimillistä pääomaa ja edistetään erittäin osaavaa työvoimaa; katsoo tässä yhteydessä, 
että investoinnit, joilla tehostetaan edistyksellisen teknologian kehitystä, esimerkiksi 
toimet liikenneturvallisuuden parantamiseksi, hiilidioksidipäästöjen torjumiseksi sekä 
saaste- ja melupäästöjen vähentämiseksi, ovat keskeisessä asemassa kilpailukyvyn ja 
kasvun ylläpitämisessä sekä lisäarvon ja työpaikkojen luomisessa autoalalla; katsoo, että 
toimintasuunnitelma olisi sovitettava yhteen muiden toisiinsa nivoutuvien unionin 
politiikkojen kanssa, jotta voidaan varmistaa Euroopan autoteollisuuden kilpailukyky;

2. korostaa, että unionin sisämarkkinat ovat tärkein tekijä autoteollisuuden menestyksekkään 
tulevaisuuden kannalta, koska ne ensinnäkin muodostavat ajoneuvoille 500 miljoonan 
kuluttajan markkinat, joilla noudatetaan ympäristötehokkuutta, liikenne- ja 
tuoteturvallisuutta sekä melupäästöjä koskevia yhteisiä teknisiä standardeja, jotka ovat 
tärkeitä ja hyödyllisiä myös muille teollisuudenaloille sisämarkkinoiden rajojen 
ulkopuolella, ja toiseksi, koska unionin sisämarkkinoilla toimii huippututkimusta tarjoavia 
julkisia ja yksityisiä tutkimuslaitoksia, jotka antavat oman panoksensa siihen, että 
autoteollisuuden tulevaisuus on lupaava; 

3. korostaa, että Euroopan tasolla olisi ryhdyttävä kunnianhimoisiin investointeihin 
ehdotetun strategian tueksi, muun muassa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020:n ja Euroopan sosiaalirahaston välityksellä; kehottaa helpottamaan 
mahdollisuuksia saada rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta ja korostaa tutkimukseen ja 
innovaatioon tehtävien investointien merkitystä, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky 
maailmanmarkkinoilla autoalan kaikilla osa-alueilla, nimittäin liikenneturvallisuuden, 
laadukkaan asiakaspalvelun, ympäristöystävällisen liikkuvuuden, edistyksellisen 
teknologian ja suurta lisäarvoa sisältävien tuotteiden osa-alueilla; kannustaa lisäksi 
hyödyntämään Euroopan investointipankin rahoitusta tällaisten hankkeiden 
rahoittamiseksi;

4. kehottaa hyväksymään sellaisen autoalaa sääntelevän lainsäädäntökehyksen, joka on 
riittävän joustava reagoidakseen nopeasti kaikkiin tekniikan uusiin edistysaskeliin ja 
innovaatioihin, jotka vahvistavat autoteollisuuden kilpailukykyä, ja kattaakseen ne kaikki;

5. painottaa, että unionin sisämarkkinoiden olisi tuettava paitsi ajoneuvojen tuotantoa ja 
myyntiä myös ajoneuvojen, niiden osien ja niissä käytettyjen raaka-aineiden 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0274.
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kierrätettävyyttä; kehottaa komissiota kehittämään eurooppalaisen viitekehyksen 
käytettyjen autojen ympäristöystävällistä kierrätystä varten;

6. korostaa, että teollisuustuotteena valmistettavan ajoneuvon valmistumista edeltää 
eurooppalaisten liitännäisalojen muodostama arvonlisäketju, johon kuuluu myös pieniä ja 
keskisuuria komponenttitoimittajia, ja näillä tuotantoketjun alkupäässä olevilla 
teollisuudenaloilla on olennainen merkitys autoteollisuuden kehittämisessä, ja 
autoteollisuuden eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset haasteet koskevat myös niitä; 
huomauttaa, että Euroopan autoteollisuuden toimittajat, joihin kuuluu myös pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, ovat usein keskeisiä innovoijia ja antavat näin virikkeitä 
eurooppalaisten tulevaisuuden autojen kehittämiselle ja luovat lisäksi merkittävät 
markkinat varaosille; pitää valitettavina, että joillakin liitännäisalojen pienillä ja 
keskisuurilla yrityksillä on vaikeuksia hyödyntää unionin ohjelmia ja rahoitusta, ja 
kehottaa helpottamaan rahoituksen saantia myös yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevan COSME-ohjelman kautta;

7. katsoo, että varaosien markkinoihin on kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin valmiiden 
ajoneuvojen markkinoihin; korostaa, että erityisesti tuotetietojen omistamisen ja 
hallinnoinnin yhteydessä olisi varmistettava varaosamarkkinoiden yhdenvertainen 
kohtelu; toteaa, että sisämarkkinoiden luominen moottoriajoneuvojen tuning- ja varaosille 
on erittäin vaikeaa erilaisten kansallisten määräysten takia; kehottaa komissiota tämän 
vuoksi esittämään ehdotuksia alan yhdenmukaistamiseksi ja kehittämiseksi edelleen ja 
laajentamaan eurooppalaisia standardeja EU:ssa hyväksyttyjen sertifioitujen varaosien 
tuotannon perusteella;

8. korostaa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä historiallisesti merkittäviin 
ajoneuvoihin sekä näiden ajoneuvojen parissa toimiviin yrityksiin ja työntekijöihin, kun 
otetaan huomioon, että historiallisten ajoneuvojen lukumäärä kasvaa jatkuvasti, joten 
niiden huollolla, käytöllä ja hoidolla on paitsi kulttuurista ja matkailullista myös 
taloudellista merkitystä; painottaa kuitenkin, että historiallisen ajoneuvon määritelmän on 
oltava rajoittava, jotta lukumäärän kasvaessa jatkuvasti kielteiset turvallisuus- ja 
ympäristövaikutukset, joita uusien autojen standardeista poikkeavat historialliset 
ajoneuvot saattavat aiheuttaa, saadaan pidettyä vähäisinä;

9. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien ja 
sähköajoneuvojen markkina-aseman vahvistamiseksi mutta toteaa, että 
sähkövoimapohjaisen liikkuvuuden kehitys etenee Euroopassa hitaasti; vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla, muun muassa 
Verkkojen Eurooppa -välineen kautta myönnettävästä riittävästä rahoituksesta, ja 
vaihtoehtoisia polttoaineita ja käyttövoimajärjestelmiä koskevista yhteisistä standardeista; 
kehottaa komissiota esittämään tarvittaessa tämänsuuntaisia lainsäädäntöehdotuksia, ja 
pyytää hyväksymään nopeasti lainsäädäntöehdotuksen ja yhteiset standardit 
sähköajoneuvojen latauspaikoille; korostaa, että on tärkeää suhtautua edelleen 
myönteisesti sähköajoneuvojen käyttövoimaa koskeviin muihin innovatiivisiin
ratkaisuihin, kuten polttokennoteknologiaan; 
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10. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen polttoaineiden merkintäjärjestelmän 
kehittämisestä, jotta kuluttajat saavat helppotajuista tietoa ajoneuvonsa ja tarjolla olevien 
polttoaineiden yhteensopivuudesta;

11. katsoo, että viennin tulisi jatkossakin olla merkittävä osatekijä Euroopan autoteollisuuden 
kehittämisessä, mutta painoarvoa olisi annettava myös kotimaisen kysynnän edistämiselle 
siten, että tehdään julkisia ja yksityisiä investointeja, varmistetaan reilu kilpailu ja 
parannetaan unionin kansalaisten ostovoimaa; korostaa, että Euroopan autoteollisuuden on 
toimitettava laadukkaita tuotteita ja sillä on oltava innovaation kautta syntyvä 
teknologinen johtoasema, jotta se säilyy unionin kansalaisten näkökulmasta 
houkuttelevana ja jotta voidaan varmistaa alan kilpailukyky pitkällä aikavälillä;

12. kehottaa koordinoimaan paremmin ajoneuvoja ja polttoaineita koskevia kysyntäpuolen 
toimia, myös taloudellisia kannustimia ja veropolitiikkaa, mihin kuuluu suora rahoitustuki 
ja verokannustimet, myös porrastettujen verojärjestelmien käyttö; pyytää komissiolta 
taloudellisia kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi sitovampia toimia, jotta voidaan 
varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset ja edistää teollisuudenalan kilpailukykyä 
kaikkialla EU:ssa; katsoo, että kuluttajia olisi ohjattava turvallisempien ja 
ympäristöystävällisempien ajoneuvojen suuntaan paitsi kysyntäpuolen toimilla myös 
jokapäiväisiin kustannuksiin ja olosuhteisiin liittyvillä toimilla;

13. muistuttaa, että monissa jäsenvaltioissa on käytössä erilaisia toimia, joilla helpotetaan 
uusien ja polttoainetehokkaiden, vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa; kannustaa 
tällaisten hyvien käytäntöjen vaihtoon; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan innovatiivisia 
veropolitiikkoja, joilla unionin kansalaisia kannustetaan ostamaan uusia, 
ympäristöystävällisiä autoja; 

14. on tietoinen siitä, että autoalan rakenteellinen ylikapasiteetti on ratkaistava Euroopan 
unionissa koordinoidusti, jotta voidaan varmistaa pitkän aikavälin kilpailukyky; korostaa, 
että jokainen ajoneuvovalmistaja on haasteiden edessä vastuussa sopivan ratkaisun 
löytämisestä, mutta on samalla tietoinen tehokkaiden julkisten toimien merkityksestä sen 
varmistamiseksi, että mahdollisten rakennemuutosten kielteiset yhteiskunnalliset 
seuraukset pysyvät mahdollisimman pieninä; pitää erityisen tärkeänä rakennemuutoksen 
pitkän aikavälin suunnittelua, jotta osaamistaso on sellainen, että voidaan taata sekä 
työllistyminen että liukuva siirtyminen uusiin tuotantoyksikköihin ja 
liiketoimintamalleihin, jos työmarkkinoiden tarpeet muuttuvat; katsoo, että muutosten 
ennakoimiseksi ja rakennemuutosten aiheuttamien yhteiskunnallisten vaikutusten 
pehmentämiseksi tarvitaan eurooppalainen kehys, johon kuuluu myös säädös, jotta 
voitaisiin välttää sisämarkkinoiden mahdollinen vääristyminen;

15. panee tyytyväisenä merkille Euroopan globalisaatiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston 
toiminnan ja kehottaa käyttämään niitä optimaalisesti ja kohdennetusti autoalan 
rakenneuudistustilanteissa, etenkin uudelleenkoulutuksessa, taitojen päivittämisessä sekä 
asianomaisten työntekijöiden siirtämisessä uusiin tehtäviin ja asianomaisten alueiden 
tukemisessa;

16. kehottaa komissiota toteuttamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan korkealaatuinen kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus käytettyjen autojen 
markkinoilla, sekä tekemään työtä sen eteen, että saastuttavat ja vähemmän turvalliset 
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ajoneuvot saadaan vähitellen pois liikenteestä; pitää myönteisenä komission suositusta, 
että katsastusasetuksessa vaadittaisiin tallentamaan kilometrimäärä kunkin katsastuksen 
yhteydessä; katsoo, että belgialaisen ”autopassihankkeen” kaltaisia aloitteita voitaisiin 
rohkaista eurooppalaisella standardilla; huomauttaa, että siirrettävien ajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintimenettelyillä on pyrittävä estämään myös rajojen yli tapahtuvat 
kilometrilukemien väärentämiset; 

17. pyytää komissiota puuttumaan ongelmaan, joka koskee kuluttajien johtamista harhaan 
puolueellisella tiedolla ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta ja ympäristövaikutuksista; 
kannattaa suunnitelmaa uuden, ajamista koskevan testisyklin ja testausmenettelyjen 
kehittämisestä, ja kehottaa ottamaan nämä käyttöön viipymättä;

18. muistuttaa rakentavien, avointen ja kunnioittavien suhteiden tärkeydestä autoalan eri 
toimijoiden välillä, etenkin autonvalmistajien ja heidän jälleenmyyjiensä välillä, jotta 
vältetään epätasapainoiset, vahvempaa osapuolta suosivat tilanteet, joista saattaa olla 
haittaa myös kuluttajille;

19. muistuttaa, että alue- ja paikallisviranomaisilla on toimivaltansa mukaan erilaisia 
välineitä, joilla ne voivat tukea autoteollisuutta aktiivisesti etenkin edistämällä 
sähköautoja pysäköintitilan hallinnoinnin avulla ja tarjoamalla hallinnollista tukea 
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuureihin tehtäville investoinneille; kannustaa 
tällaisten käytäntöjen vaihtoa unionin tasolla ja niiden tehokasta koordinointia; kehottaa 
käyttämään unionin rahoitusta kohdennetusti ja optimoidusti kyseisen alueen erityisten 
kehitystarpeiden mukaan;

20. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan lujemmin liikenneturvallisuuden 
hyväksi toteuttamalla ajoneuvoja, infrastruktuureja ja kuljettajakäyttäytymistä koskevia 
toimia; muistuttaa tässä yhteydessä 3. heinäkuuta 2013 antamastaan päätöslauselmasta, 
jossa kehotettiin ottamaan ripeästi käyttöön eCall-järjestelmä ja johon sisältyi täsmällisiä 
vaatimuksia tietoturvasta, järjestelmään osallistuvien eri toimijoiden vastuualueiden 
selkeyttämisestä, teknisestä neutraalisuudesta ja avoimuudesta kuluttajille; muistuttaa 
lisäksi vaatimuksestaan, että eCall-järjestelmän olisi perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon tulevaisuudessa mahdollisesti asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan ympäristöön ja että tällaisten palvelujen on noudatettava 
turvallisuuden, tietosuojan ja yksityisyyden standardeja niin, että kuluttajille annetaan 
valinnanvapaus ja palveluntarjoajille mahdollistetaan avoin käyttö;

21. vaatii parantamaan nykyisiä turvallisuusstandardeja, erityisesti luokan L ajoneuvojen 
turvallisuusstandardeja, ja vaatii lisäksi, että kuorma-autojen alleajosuojaa koskevia 
vaatimuksia on parannettava;

22. ilmaisee tukevansa tyyppihyväksyntäjärjestelyn tarkistamista ja odottavansa yhteistyötä 
komission kanssa sekä sidosryhmävuoropuhelun edistämistä tämän prosessin aikana;

23. panee tyytyväisenä merkille, että komissio aikoo arvioida voimassa olevan lainsäädännön 
vaatimuksiin perustuvien täytäntöönpanotoimien oikeasuhtaisuutta; toteaa, että 
parlamentin huolenaiheet, jotka koskivat luokan L ajoneuvojen virityksen estämiselle ja 
haihtumispäästöille asetettavia vaatimuksia, on nimenomaisesti huomioitu;
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24. kehottaa komissiota suoriutumaan tulevaisuudessa paremmin tehtävästään ”viisaana” ja 
kaukokatseisena lainsäädäntöaloitteiden tekijänä, jotta teollisuudelle voidaan taata pitkän 
aikavälin suunnitteluvarmuus ja pitää se kilpailukykyisenä, mistä seuraa väistämättä, että 
kuluttajat saavat avoimempaa tietoa uusista ajoneuvotuotteista; korostaa, että 
autoteollisuuden uusien ja yhteisten standardien asettamisen on tulevaisuudessa 
tapahduttava koordinoidummin ja niin, että se mahdollistaa paremman suunnittelun, ja 
että tässä on otettava huomioon tuotantosyklit;

25. korostaa kansainvälisen sääntelyn yhdenmukaistamisen merkitystä eurooppalaisen 
autoteollisuuden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistamisessa; ilmaisee 
kannattavansa vuodelta 1958 olevan YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) 
sopimuksen uudistamista ja kansainvälisen tyyppihyväksyntäjärjestelmän (IWVTA) 
kehittämistä; kehottaa komissiota ottamaan parlamentti kokonaisvaltaisemman mukaan, 
jotta voidaan varmistaa globaalien kumppaneiden poliittinen tuki näiden ratkaisevan 
tärkeiden hankkeiden profiilin kohottamiseksi;

26. pitää valitettavana puheenjohtajakokouksen päätöstä olla ottamatta parlamentin jäseniä 
mukaan CARS 2020 -keskusteluihin; huomauttaa, että monet muut edustusorganisaatiot ja 
jäsenvaltioiden poliitikot osallistuvat niihin; vaatii puheenjohtajakokousta harkitsemaan 
uudestaan tätä päätöstään, kun otetaan huomioon CARS 2020 -suunnitelman yhteydessä 
laadittavat tärkeät ehdotukset, jotka koskevat autoteollisuuden tulevaisuutta; huomauttaa, 
että koska parlamentti tarkastelee CARS 2020 -kehyksen pohjalta mahdollisesti syntyvää 
lainsäädäntöä tarkasti ja hyväksyy sen, poliittisiin työryhmiin osallistuminen ei vaaranna 
parlamentin riippumattomuutta.
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