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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

– mając na uwadze rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie 
systemu wzywania pomocy eCall: nowej usługi 112 dla obywateli1,

1. podkreśla, że unijny plan działania w zakresie przemysłu motoryzacyjnego musi opierać 
się na całościowym podejściu, w ramach którego uzupełnieniem przepisów są inwestycje 
w infrastrukturę i działania mające na celu zwiększenie popytu i rozwinięcie kapitału 
ludzkiego, a tym samym wspieranie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej; w tym 
kontekście uważa, że inwestycje mające na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych 
technologii, w tym w środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
rozwiązaniu problemu emisji CO2 i zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i hałasu, mają 
podstawowe znaczenie dla wspierania konkurencyjności, generowania wzrostu i 
tworzenia wartości dodanej oraz miejsc pracy w sektorze motoryzacyjnym; uważa, że aby 
zapewnić konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, ten plan działania 
powinien być skoordynowany z innymi powiązanymi strategiami politycznymi UE;

2. podkreśla, że unijny rynek wewnętrzny jest najważniejszym czynnikiem pomyślnej 
przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ z jednej strony jako 
rynek pojazdów ustanawia wspólne standardy techniczne dotyczące ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa produktów oraz emisji hałasu dla 500 
mln użytkowników, które to standardy oddziałują znacząco na inne gałęzie przemysłu 
także poza granicami rynku wewnętrznego, zaś z drugiej strony jako ośrodek publicznych 
i prywatnych inicjatyw badawczych realizujących badania naukowe na najwyższym 
poziomie oferuje przemysłowi motoryzacyjnemu obiecującą przyszłość;

3. podkreśla, że należy rozpocząć ambitne inwestycje na poziomie europejskim w celu 
wsparcia zaproponowanej strategii, w tym za pomocą unijnego programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020” oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego; apeluje o łatwiejszy dostęp do funduszy programu „Horyzont 2020” i 
podkreśla znaczenie inwestycji w badania i innowacje, co pozwoli utrzymać 
konkurencyjność na rynku globalnym, we wszystkich obszarach sektora 
motoryzacyjnego, a mianowicie w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, wysokiej 
jakości obsługi klienta, przyjaznych dla środowiska środków transportu, zaawansowanych 
technologii i produktów o wysokiej wartości dodanej; zachęca ponadto do finansowania 
takich projektów z funduszy pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

4. wzywa do zapewnienia, aby ramy legislacyjne regulujące sektor motoryzacyjny były 
elastyczne w stopniu umożliwiającym uwzględnienie rozwoju technologicznego i 
wszystkich innowacji oraz szybką reakcję na te elementy stanowiące filar 
konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0274.
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5. przypomina, że rynek wewnętrzny UE powinien sprzyjać nie tylko rozwojowi produkcji i 
sprzedaży pojazdów, lecz także ponownemu wykorzystaniu pojazdów, ich części oraz 
surowców wykorzystanych do ich produkcji; wzywa Komisję do opracowania 
europejskich ram dla ekologicznego recyklingu samochodów używanych;

6. podkreśla, że wytworzenie produktu handlowego o nazwie „pojazd” jest ostatnim 
elementem całego łańcucha wartości europejskiego przemysłu dostawców, w którego 
skład wchodzą mali i średni dostawcy części, oraz że ten przemysł dostawczy odgrywa 
istotną rolę w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego oraz boryka się z takimi samymi 
wyzwaniami europejskimi i globalnymi, jak rynek motoryzacyjny; wskazuje na fakt, że 
europejscy dostawcy przemysłu motoryzacyjnego, w tym MŚP, są często najważniejszymi 
innowatorami, a tym samym stymulują rozwój europejskich pojazdów przyszłości, 
tworząc także ważny rynek części zamiennych; wyraża ubolewanie z powodu trudności, 
jakich niektóre działające w sektorze dostawczym MŚP doświadczają w korzystaniu z 
unijnych programów i funduszy oraz apeluje o łatwiejszy dostęp, również w ramach 
Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME);

7. uważa, że rynek części zamiennych zasługuje na taką samą uwagę, jak rynek gotowych 
pojazdów; podkreśla, że powinien być on traktowany w taki sam sposób i na równych 
prawach zwłaszcza w odniesieniu do dysponowania i zarządzania informacjami 
dotyczącymi produktu; zauważa, że zróżnicowanie przepisów krajowych sprawia, że 
stworzenie wspólnego rynku tuningu i części zamiennych jest bardzo trudnym zadaniem; 
w związku z tym wzywa Komisję do przedstawienia wniosków mających na celu 
harmonizację i dalszy rozwój tego sektora, a także do zwiększenia zakresu standardów 
europejskich w odniesieniu do produkcji certyfikowanych części zamiennych i części 
zatwierdzonych w UE;

8. podkreśla, że szczególną uwagę należy poświęcić pojazdom mającym wartość historyczną 
oraz przedsiębiorstwom i pracownikom, którzy się nimi zajmują, gdyż wraz z 
obserwowanym wzrostem liczby pojazdów zabytkowych, ich utrzymanie, wykorzystanie i 
konserwacja mają znaczenie nie tylko pod względem kultury i turystyki, ale są również 
istotne dla gospodarki; podkreśla jednak konieczność ścisłego zdefiniowania pojazdu 
zabytkowego, aby przy wciąż rosnącej liczbie takich pojazdów ich potencjalny negatywny 
wpływ w zakresie bezpieczeństwa i środowiska wynikający ze specyfiki zabytkowych 
pojazdów, które nie spełniają standardów obowiązujących nowe pojazdy, pozostał 
niewielki;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycję wzmocnienia rynku pojazdów napędzanych 
paliwem alternatywnym oraz pojazdów elektrycznych; stwierdza jednak, że rozwój 
elektromobilności w Europie odbywa się bardzo wolno; nalega na przyznanie priorytetu 
rozwojowi odpowiedniej infrastruktury poprzez odpowiednie inwestycje na poziomie 
europejskim i krajowym, co obejmuje odpowiednie finansowanie w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę”, a także za pomocą wspólnego standardu dotyczącego alternatywnych 
paliw i mechanizmów napędowych; wzywa Komisję do przedstawienia w razie potrzeby 
odpowiednich wniosków ustawodawczych oraz zwraca się o sprawne przyjęcie wniosku 
ustawodawczego i wspólnego standardu dotyczącego punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych; przypomina, że ważne jest utrzymanie pozytywnego stosunku do 
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innowacyjnych, rozwiązań w zakresie napędzania pojazdów elektrycznych takich jak np. 
technologia ogniw paliwowych; 

10. z zadowoleniem przyjmuje propozycję opracowania systemu oznakowania paliwa, dzięki 
któremu konsumenci mogliby uzyskać łatwe do zrozumienia informacje dotyczące 
zgodności oferowanych paliw z ich pojazdami;

11. uważa, że chociaż w rozwoju europejskiego przemysłu motoryzacyjnego eksport 
powinien pozostać znacznym elementem, rozwój ten powinien jednak koncentrować się 
również na zwiększeniu wewnętrznego popytu dzięki publicznym i prywatnym 
inwestycjom oraz dzięki sprawiedliwej konkurencji i poprawie siły nabywczej 
europejskich obywateli; uważa, że niezbędne jest, by europejski przemysł motoryzacyjny 
wytwarzał wysokiej jakości produkty oraz by miał przewagę technologiczną dzięki 
innowacjom, tak aby przemysł ten był atrakcyjny dla obywateli UE i aby zagwarantować 
mu konkurencyjność w perspektywie długoterminowej;

12. wzywa do usprawnienia koordynacji środków po stronie popytu, w tym zachęt 
finansowych i polityki podatkowej, zarówno w odniesieniu do pojazdów, jak i paliwa, 
włączając w to bezpośrednie wsparcie finansowe i zachęty podatkowe, w tym 
wykorzystanie systemów stopniowego obniżania podatku; wzywa Komisję do stosowania 
się do wytycznych dotyczących zachęt finansowych i podjęcia bardziej wiążących działań 
w celu zapewnienia rzeczywiście równych warunków działania i przyczynienia się do 
konkurencyjności tego przemysłu w całej UE; jest zdania, że środki po stronie popytu, a 
także środki dotyczące codziennych kosztów i warunków eksploatacji powinny 
ukierunkowywać konsumentów ku bezpieczniejszym i bardziej ekologicznym pojazdom;

13. przypomina, że w poszczególnych państwach członkowskich funkcjonują różnego rodzaju 
środki ułatwiające zakup nowych i paliwooszczędnych pojazdów o niskiej emisji; zachęca 
do wymiany dobrych praktyk w tym zakresie; wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia innowacyjnej polityki podatkowej, zachęcającej obywateli UE do nabywania 
nowych i przyjaznych dla środowiska pojazdów; 

14. uznaje potrzebę rozwiązania w sposób skoordynowany problemu strukturalnej nadwyżki 
zdolności produkcyjnej sektora motoryzacyjnego w UE w celu zapewnienia 
długoterminowej konkurencyjności; podkreśla, że w przypadku pojawienia się trudności, 
każdy producent pojazdów jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiednich rozwiązań, 
jednocześnie uznaje jednak wagę skutecznej interwencji publicznej dla zapewnienia 
zminimalizowania niekorzystnych skutków społecznych wszelkich restrukturyzacji w tym 
sektorze; kładzie szczególny nacisk na długoterminowe planowanie zmiany strukturalnej, 
które przy ewentualnej zmianie wymogów stawianych sile roboczej zagwarantuje, że 
poziom umiejętności będzie wystarczający do zapewnienia zatrudnienia oraz stopniowego 
przejścia do nowych rodzajów produkcji i modeli biznesowych; uważa, że aby uniknąć 
zakłóceń na rynku wewnętrznym, konieczne są europejskie ramy służące wychodzeniu 
naprzeciw zmianom i łagodzeniu społecznych skutków restrukturyzacji, a także akt 
ustawodawczy poświęcony tym zagadnieniom;

15. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia Funduszu Dostosowania do Globalizacji i 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a ponadto wzywa do ich optymalnego i 
ukierunkowanego wykorzystania w przypadkach restrukturyzacji w sektorze 
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motoryzacyjnym, w szczególności w odniesieniu do przeszkolenia, przekwalifikowywania 
i przenoszenia dotkniętych nią pracowników oraz udzielania pomocy danym regionom;

16. wzywa Komisję do podjęcia we współpracy z państwami członkowskimi działań w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumenta, przejrzystości i bezpieczeństwa na 
rynku samochodów używanych, także do prowadzenia działań zmierzających do 
stopniowego wycofania zanieczyszczających i mniej bezpiecznych pojazdów; pochwala 
zawarte w rozporządzeniu w sprawie badań przydatności do ruchu drogowego zalecenia 
dotyczące obowiązkowego rejestrowania przebiegu przy każdym badaniu; jest zdania, że
inicjatywy takie jak belgijski system Car Pass mogą być wspierane z wykorzystaniem 
normy europejskiej; stwierdza, że procedury ponownej rejestracji pojazdów stosowane w 
przypadku przenoszenia pojazdów muszą także zniechęcać do dokonywania oszustw 
transgranicznego fałszowania przebiegu; 

17. zwraca się do Komisji o podjęcie problemu wprowadzania w błąd konsumentów poprzez 
niereprezentatywne informacje dotyczące zużycia paliwa oraz efektywności 
środowiskowej pojazdów; wspiera prace nad nowym cyklem badań jazdy i nowymi 
procedurami badań, a także wzywa do ich niezwłocznego wprowadzenia;

18. ponownie podkreśla znaczenie konstruktywnych, przejrzystych i opartych na szacunku 
relacji między różnymi podmiotami w sektorze motoryzacyjnym, w szczególności między 
producentami samochodów i ich dystrybutorami, poprzez uniknięcie nierównych 
warunków na korzyść silniejszej strony, które mogą również spowodować niekorzystne 
skutki dla konsumentów.

19. przypomina, że władze regionalne i lokalne, w zależności od przysługujących im 
kompetencji, dysponują różnymi narzędziami pozwalającymi na aktywne wspieranie 
przemysłu motoryzacyjnego, w szczególności w zakresie promowania samochodów 
elektrycznych poprzez odpowiednie zarządzanie miejscami parkingowymi i zapewnianie 
wsparcia administracyjnego dla inwestycji w infrastrukturę związaną z paliwami 
alternatywnymi; zachęca do wymiany praktyk w tym zakresie na poziomie europejskim 
oraz do ich skutecznej koordynacji; wzywa do wykorzystywania funduszy UE w sposób 
optymalny i ukierunkowany, zgodnie z konkretnymi potrzebami rozwojowymi danego 
regionu;

20. domaga się od Komisji i państw członkowskich dokonania jeszcze większych wysiłków w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez podjęcie działań w odniesieniu do 
pojazdów, infrastruktury i zachowań kierowców; w tym kontekście przypomina swoją 
rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r., w której wezwano do szybkiego przyjęcia systemu eCall 
oraz przedstawiono szczegółowe wnioski dotyczące ochrony danych, jednoznaczności 
obowiązków spoczywających na zaangażowanych podmiotach, neutralności 
technologicznej czy też przejrzystości dla konsumentów; przypomina ponadto swój 
postulat, aby system eCall był oparty na interoperacyjnej i gwarantującej otwarty dostęp 
platformie, która umożliwiałaby ewentualne korzystanie w przyszłości ze stosowanych w 
pojeździe opcjonalnych aplikacji lub usług zgodnych ze standardami bezpieczeństwa i 
ochrony danych, umożliwiając konsumentom swobodny wybór, a dostawcom usług 
otwarty dostęp;

21. wzywa do poprawienia istniejących standardów bezpieczeństwa, w szczególności w 
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odniesieniu do pojazdów kategorii L; dodatkowo konieczna jest poprawa wymogów 
dotyczących zabezpieczeń przed wjechaniem pod pojazd ciężarowy;

22. podtrzymuje swoje wsparcie dla przeglądu ram homologacji typu i oczekuje współpracy z 
Komisją oraz zaangażowanego dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami w ramach 
tego procesu;

23. z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji dotyczący przeprowadzania testów 
proporcjonalności w odniesieniu do środków wykonawczych proponowanych w ramach 
istniejących wymogów prawnych; stwierdza, że wyrażane przez Parlament zastrzeżenia 
odnoszące się do wymagań w zakresie środków zabezpieczających przed 
nieuprawnionymi manipulacjami i emisji oparów w pojazdach kategorii L zostały w 
sposób wyraźny dostrzeżone;

24. przypomina Komisji, że powinna w przyszłości lepiej spełniać rolę „mądrego” i 
przewidującego inicjatora aktów ustawodawczych, tak aby umożliwić tej gałęzi 
przemysłu długoterminowe bezpieczeństwo, a tym samym zachowanie konkurencyjności, 
oraz, jako bezpośredni tego skutek, przekazywanie konsumentom bardziej przejrzystych 
informacji dotyczących nowych modeli pojazdów; podkreśla, że tworzenie nowych, 
wspólnych standardów dla przemysłu motoryzacyjnego powinno być w przyszłości lepiej 
planowane i skoordynowane; należy uwzględnić przy tym planowanie cyklów 
produkcyjnych;

25. podkreśla wagę międzynarodowej harmonizacji przepisów w podtrzymywaniu globalnej 
konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego; popiera reformę 
porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ z 1958 r., a także opracowanie 
międzynarodowego systemu homologacji typu (IWVTA); wzywa Komisję do 
pełniejszego zaangażowania Parlamentu w celu zapewnienia wsparcia politycznego ze 
strony globalnych partnerów, dzięki któremu widoczność tych istotnych projektów 
zostanie zwiększona;

26. wyraża ubolewanie z powodu podjętej przez Konferencję Przewodniczących decyzji, w 
której postanowiono o uniemożliwieniu posłom PE udziału w rozmowach na temat CARS 
2020; stwierdza, że w rozmowy te zaangażowanych pozostaje wiele innych organizacji 
przedstawicielskich oraz polityków z państw członkowskich; wzywa Konferencję 
Przewodniczących do zrewidowania tej decyzji w świetle istotnych wniosków 
dotyczących przyszłości przemysłu motoryzacyjnego, które są rozważane w ramach 
CARS 2020; stwierdza, że wszelkie przepisy wynikające z CARS 2020 będą w sposób 
dokładny badane i zatwierdzane przez Parlament, a fakt uczestnictwa w grupach 
poświęconych strategiom politycznym nie osłabia niezależności Parlamentu.
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