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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

– tekintettel az „E-segélyhívó szolgáltatás: egy új 112-es szolgáltatás a polgárok számára” 
című 2012. július 3-i európai parlamenti állásfoglalásra,1,

1. hangsúlyozza, hogy az európai gépjárműiparra vonatkozó cselekvési tervnek holisztikus 
megközelítést kell követnie, a szabályozást infrastrukturális beruházásokkal, valamint a 
keresletet és a humán tőkét növelő lépésekkel egészítve ki, elősegítve a magasan képzett 
munkaerő rendelkezésre állását; úgy véli ennek kapcsán, hogy a fejlett technológiák 
kibontakoztatásának előmozdítására irányuló kutatás és fejlesztés terén tett beruházások, 
beleértve a közúti biztonság javítására, a szén-dioxid-kibocsátás, valamint a 
szennyezőanyag- és zajkibocsátás csökkentésére tett lépéseket, alapvető fontosságúak a 
gépjárműipar versenyképességének és növekedésének fenntartása, az uniós hozzáadott 
érték előmozdítása, valamint a munkahelyteremtés szempontjából; úgy véli, hogy az 
európai gépjárműipar versenyképességének biztosítása érdekében a cselekvési tervet 
egyeztetni kell egyéb kapcsolódó uniós szakpolitikákkal;

2. hangsúlyozza, hogy az európai gépjárműipar sikeres jövőjének legfontosabb tényezője az 
európai belső piac, mivel egyrészt járműpiacként olyan közös műszaki szabványokat hoz 
létre a környezetvédelemre, a közlekedésbiztonságra, a termékbiztonságra és a 
zajkibocsátásra vonatkozóan 500 millió fogyasztó tekintetében, amelyek a belső piac 
határain túl is érvényesülnek, és jelentőséggel bírnak más iparágak számára; másrészt 
állami és magán kutatóintézetek révén a jövőképes gépjárműipar számára hasznos 
élvonalbeli kutatási lehetőségeket kínál;

3. hangsúlyozza, hogy európai szinten – többek között a kutatási és innovációs keretprogram 
(Horizont 2020) és az Európai Szociális Alap révén – ambiciózus beruházásokat kell 
végrehajtani a javasolt stratégia támogatása érdekében; kéri a Horizont 2020 forrásaihoz 
való hozzáférés megkönnyítését, és hangsúlyozza a kutatásba és az innovációba való 
beruházás fontosságát annak érdekében, hogy az Unió versenyképes maradhasson a 
globális piacon a gépjárműipar minden területén, ideértve a közúti közlekedés biztonságát, 
a minőségi ügyfélszolgálatot, a környezetbarát mobilitást, a fejlett technológiákat és a 
magas hozzáadott értékkel rendelkező termékeket; ösztönzi továbbá az Európai 
Beruházási Bank forrásainak felhasználását e projektek finanszírozásához;

4. kéri a gépjárműipart szabályozó olyan jogalkotási keret kialakítását, amely elég rugalmas 
ahhoz, hogy gyorsan reagáljon a gépjárműipar versenyképességét alátámasztó összes új 
technológiai fejleményre és innovációra, és ki lehessen terjeszteni rájuk a szabályozást;

5. figyelmeztet arra, hogy az európai belső piacnak nemcsak gépjárművek gyártását és 
forgalmazását kell szolgálnia, hanem a gépjárművek, gépjármű-alkatrészek és beépített 
nyersanyagok újrahasznosíthatóságát is; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai 

                                               
1 Texts adopted, P7_TA(2012)0274.
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keretet a használt autók környezetbarát újrafeldolgozására.

6. hangsúlyozza, hogy a „gépjármű” mint ipari termék gyártását és elkészítését az európai 
beszállítói ágazat értéklánca előzi meg, beleértve az alkatrészeket beszállító kis- és 
középvállalkozásokat, és hogy ez a beszállítói ágazat fontos szerepet játszik a 
gépjárműipar fejlődésében, és éppúgy ki van téve az európai és világszintű kihívásoknak; 
rámutat, hogy az európai beszállítói ágazat, beleértve a kis- és középvállalkozásokat, 
gyakran az innováció kulcsszereplője, lendületet ad a jövő európai gépjárművei 
kifejlesztéséhez, valamint fontos piacot teremt a pótalkatrészek számára; sajnálja, hogy a 
beszállítói ágazat több kis- és középvállalkozása nehézségekbe ütközött az uniós 
programok és finanszírozás igénybevételekor, és kéri azok elérhetőségnek könnyítését, pl. 
a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő (COSME) 
program révén;

7. úgy véli, hogy a pótalkatrészek piaca ugyanakkora figyelmet érdemel, mint a kész 
járművek piaca; hangsúlyozza, hogy azonos súlyúként kellene kezelni, különösen a 
termékekre vonatkozó információ összegyűjtését és kezelését illetően; megállapítja, hogy 
az eltérő nemzeti előírások rendkívül megnehezítik a gépjármű-beállítások és -
pótalkatrészek közös piacának létrehozását; ezért sürgeti, hogy a Bizottság tegyen 
javaslatot az ágazat harmonizációja és fejlesztése, valamint az európai szabványok 
körének kiszélesítése érdekében a tanúsítvánnyal ellátott pótalkatrészek és az Unión belül 
jóváhagyott alkatrészek gyártására alapozva;

8. hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell fordítani a muzeális jellegű gépjárművekre, 
illetve az e téren tevékenykedő vállalkozásokra és munkavállalókra, mivel – számuk 
folyamatos növekedésével –  a muzeális jellegű gépjárművek ápolása, használata és 
fenntartása nemcsak kulturális és idegenforgalmi, hanem gazdasági jelentőséggel is bír;  
hangsúlyozza azonban, hogy a muzeális jellegű gépjármű fogalommeghatározását szűkre 
kell szabni, mivel e járművek számának folyamatos növekedésére tekintettel korlátok 
között kell tartani a biztonsági és környezetvédelmi szempontból lehetséges kedvezőtlen 
hatásaikat, amelyek muzeális jellegükből és ezáltal az új gépjárművekre vonatkozó 
szabványoktól való eltérésükből adódnak;

9. üdvözli az alternatív üzemanyaggal működő és elektromos járművek piacának bővítésére 
tett javaslatokat, ugyanakkor megállapítja, hogy az európai elektromos mobilitás fejlődése 
nagyon lassan halad előre; sürgeti a megfelelő infrastruktúra fejlesztésének előtérbe 
helyezését, a megfelelő, európai és nemzeti szintű beruházások, köztük az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz megfelelő finanszírozása révén, továbbá az alternatív 
üzemanyagokra és meghajtórendszerekre vonatkozó közös szabványok kialakításával; kéri 
a Bizottságot, hogy a szükséges területeken tegyen ennek megfelelő jogalkotási 
javaslatokat, és kéri a jogalkotási javaslat, illetve az elektromos járművek feltöltésére 
szolgáló készülékek csatlakozóira vonatkozó közös szabvány gyors elfogadását; 
emlékeztet arra, hogy pozitívan kell hozzáállni az elektromos járművek meghajtására 
irányuló egyéb innovatív megoldásokhoz, például az üzemanyagcella-technológiához; 

10. üdvözli az üzemanyag-címkézési rendszer kialakítására irányuló javaslatot, amelynek 
révén a fogyasztók könnyen érthető tájékoztatást kaphatnak a járműveik és a kínált 
üzemanyagok összeegyeztethetőségéről;
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11. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar fejlődésében az exportnak továbbra is jelentős 
súlyt kell kapnia, ám a hazai kereslet élénkítésére is összpontosítania kell köz- és 
magánberuházások, a tisztességes verseny ösztönzése, valamint az európai polgárok 
vásárlóerejének javítása révén; hangsúlyozza, hogy az európai gépjárműiparnak minőségi 
termékeket kell gyártania, és az innováció révén vezető szerepet kell játszania a 
technológia terén, annak érdekében, hogy vonzó legyen az uniós polgárok számára, és 
biztosítsa az ágazat hosszú távú versenyképességét;

12. szorgalmazza a keresletoldali intézkedések szorosabb összehangolását mind a járművek, 
mind az üzemanyagok tekintetében, beleértve a pénzügyi ösztönzőket és az adópolitikát, 
alkalmazva mind a közvetlen pénzügyi támogatást, mind az adózással kapcsolatos 
ösztönzőket, beleértve a többkulcsos adórendszerek alkalmazását; kéri a Bizottságot, hogy 
a pénzügyi ösztönzőkre vonatkozó iránymutatásokat kövessék kötelezőbb érvényű 
lépések, amelyek hasonló feltételeket biztosítanak, és az egész Európai Unióban 
hozzájárulnak az iparág versenyképességéhez; úgy véli, hogy a keresletoldali 
intézkedéseknek, valamint a mindennapos költségekkel és feltételekkel kapcsolatos 
intézkedéseknek a biztonságosabb és környezetbarátabb járművek vásárlására kell 
ösztönözniük a fogyasztókat;

13. emlékeztet arra, hogy a különböző tagállamokban különféle intézkedésekkel segítik elő az 
új és üzemanyag-hatékony, alacsony kibocsátású járművek vásárlását; ösztönzi e bevált 
gyakorlatok megosztását; felhívja a tagállamokat, hogy mérlegeljék innovatív 
adópolitikák bevezetését az uniós polgárok új és környezetbarát gépkocsik vásárlására 
való ösztönzése érdekében; 

14. elismeri, hogy koordinált megoldást kell találni az uniós gépjárműipar strukturális 
kapacitásfeleslege problémájának megoldására, a hosszú távú versenyképesség biztosítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy minden gépjárműgyártó maga felel azért, hogy megfelelő 
megoldásokat találjon a felmerülő kihívásokra, ugyanakkor elismeri az állami beavatkozás 
fontos szerepét biztosítása terén, hogy az ágazatban zajló bármilyen jellegű 
szerkezetátalakítás negatív társadalmi következményei minimálisak legyenek ; különös 
hangsúlyt fektet a szerkezetátalakítás hosszú távú tervezésére, amely a munkaerő iránti 
igény esetleges változása esetén egyaránt biztosítja a foglalkoztatáshoz megkívánt 
megfelelő szakképzést, valamint az új termelési formákra és üzleti modellekre való 
fokozatos áttérést; úgy véli, hogy szükség van egy – jogalkotási aktust is magában foglaló 
– európai keretre a változások előrejelzése és a szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a belső piac torzulásának elkerülése érdekében;

15. üdvözli a Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az Európai Szociális Alap felállítását, és 
kéri azok optimális és célzott felhasználását a gépjárműiparon belüli szerkezetátalakítások 
esetén, különösen az érintett munkavállalók átképzéséhez, továbbképzéséhez és 
áthelyezéséhez, valamint az érintett régiók támogatásához;

16. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve tegyen lépéseket a magas szintű 
fogyasztóvédelem, az átláthatóság és a biztonság garantálása érdekében a használtautó-
piacon is, valamint ösztönözze a szennyező és kevésbé biztonságos járművek fokozatos 
kivezetését; üdvözli a műszaki vizsgálatról szóló rendeletben foglalt ajánlást, amely 
szerint minden vizsgálatnál rögzíteni kell a megtett kilométerek számát; úgy véli, hogy a 
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„gépjárműútlevél” belgiumi rendszeréhez hasonló kezdeményezéseket európai 
szabvánnyal lehetne ösztönözni; megjegyzi, hogy a gépjármű-átruházások esetében 
szükséges ismételt regisztrációs eljárásnak a megtett kilométerek számával kapcsolatos, 
határokon átnyúló hamisítást is vissza kell szorítania; 

17. kéri a Bizottságot, hogy kezelje a fogyasztók nem mérvadó információkkal való 
félrevezetésének problémáját a járművek fogyasztása és környezeti teljesítménye terén; 
támogatja az új menetciklus módszerének és eljárásainak tervezett kidolgozását, és kéri 
ezek haladéktalan bevezetését;

18. rámutat a gépjárműágazat különböző szereplői, különösen a gyártók és a kereskedőik 
közötti építő jellegű, átlátható és tiszteleten alapuló kapcsolatok szükségességére, 
elkerülendő az egyensúly erősebb fél felé történő eltolódását, ami a fogyasztókra nézve is 
hátrányokkal járhat;

19. emlékeztet arra, hogy a regionális és helyi hatóságoknak hatáskörüktől függően többféle 
eszköz van a kezükben a gépjárműipar tevékeny támogatásához, különösen az elektromos 
autók előmozdításának területén a parkolóhelyekkel való gazdálkodás, valamint az 
alternatív üzemanyagok infrastruktúráiba való beruházáshoz nyújtott igazgatási támogatás 
révén; ösztönzi e gyakorlatok európai szintű cseréjét és hatékony koordinálását; kéri az 
uniós források célzott és optimalizált felhasználását, összhangban az adott régió egyedi 
fejlesztési szükségleteivel;

20. elvárja a Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy fordítsanak fokozottabb erőfeszítéseket a 
közúti közlekedés biztonságára, intézkedéseket hozva a járművekre, az infrastruktúrára és 
a járművezetői magatartásra vonatkozóan; ezzel összefüggésben emlékeztet 2012. július 
3-i állásfoglalására, amelyben kérte az e-segélyhívó rendszer gyors elfogadását, és pontos 
kívánalmakat fogalmazott meg az adatvédelmet, az érintett szereplők hatásköreinek 
tisztázását, a technológiasemlegességet és a fogyasztók számára biztosítandó 
átláthatóságot illetően; emlékeztet továbbá azon kérésére, hogy az e-segélyhívó rendszer 
alapjául egy interoperábilis és nyílt hozzáférésű, lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtására alkalmas platform szolgáljon, amely megfelel a 
biztonsági és adatvédelmi előírásoknak, és lehetővé teszi a fogyasztók számára a szabad 
választást, a szolgáltatók számára pedig a szabad hozzáférést;

21. kitart amellett, hogy – különösen az L kategóriájú járművek vonatkozásában –
tökéletesíteni kell a jelenlegi biztonsági előírásokat; emellett javítani kell a 
tehergépjárművekre vonatkozó követelményeket és az aláfutás elleni védelmet;

22. megerősíti a típusjóváhagyásról szóló keretirányelv felülvizsgálata iránti támogatását, és 
várakozással tekint a Bizottsággal való együttműködés és a folyamat során az érdekelt 
felekkel való párbeszéd ösztönzése elé;

23. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy arányossági vizsgálatokat végez a meglévő 
jogszabályi követelményekhez javasolt végrehajtási intézkedésekre vonatkozóan; 
tudomásul veszi, hogy az L kategóriájú járművekre vonatkozó, illetéktelen beavatkozással 
szembeni és párolgási kibocsátásokkal kapcsolatos követelményeket érintő aggályait 
kifejezetten elismerték;
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24. sürgeti a Bizottságot, hogy a jövőben töltse be jobban az „okos” és előrelátó jogszabály-
kezdeményező szerepét, hogy hosszú távú tervezési biztonságot nyújtson az iparágnak és 
ezáltal biztosítsa annak versenyképességét, továbbá közvetlen következményként nagyobb 
átláthatóságot teremtsen a fogyasztók számára az új gépjárművekkel kapcsolatban; 
hangsúlyozza, hogy a jövőben tervezhetőbbé és összehangoltabbá kell tenni a 
gépjárműiparra vonatkozó új és közös szabványok megalkotását; ennek során figyelembe 
kell venni a termékciklusokat;

25. hangsúlyozza a nemzetközi szabályozási harmonizáció jelentőségét az európai 
gépjárműipar globális versenyképességének megalapozása tekintetében; támogatja az 
1958-as UNECE-megállapodás reformját és egy nemzetközi gépjármű-típusjóváhagyási 
rendszer (IWVTA) kidolgozását; felhívja a Bizottságot, hogy vonja be jobban a 
Parlamentet a globális partnerek politikai támogatásának biztosítása érdekében, növelve e 
kulcsfontosságú projektek ismertségét;

26. sajnálja az Elnökök Értekezlete azon határozatát, amely tiltja az európai parlamenti 
képviselők részvételét a CARS2020-ról folytatott vitákban; megjegyzi, hogy sok más 
képviseleti szervezet és tagállami politikus is részt vesz bennük; kéri az Elnökök 
Értekezletét, hogy vizsgálja felül e határozatot, tekintettel a CARS 2020 keretében 
kidolgozásra kerülő, a gépjárműipar jövőjét érintő javaslatok jelentőségére; megjegyzi, 
hogy mivel a CARS 2020-ból következő jogszabályokat a Parlament alaposan meg fogja 
vizsgálni és a Parlament is fogja jóváhagyni, a szakpolitikai csoportokban való részvétel 
nem ássa alá a Parlament függetlenségét.
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