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Tarkistus 1
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-A. ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 
antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle työntekijöille tiedottamisesta 
ja heidän kuulemisestaan sekä 
rakennemuutoksen ennakoinnista ja 
hallitsemisesta, etenkin Euroopan 
komissiolle esitetyn pyynnön tehdä 
kyseisten suositusten perusteella 
lainsäädäntöehdotus;

Or. it

Tarkistus 2
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan -B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. it

Tarkistus 3
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

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; katsoo 
tässä yhteydessä, että edistykselliseen 
teknologiaan tehtävät investoinnit, 
esimerkiksi toimet liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi, hiilidioksidipäästöjen 
torjumiseksi sekä saaste- ja melupäästöjen 
vähentämiseksi, ovat keskeisessä asemassa 
tukemassa lisäarvon tuottamista ja uusien 
työpaikkojen luomista;

1. painottaa, että autoteollisuutta koskevan 
eurooppalaisen toimintasuunnitelman on 
noudatettava kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa ja sääntelyä on 
täydennettävä infrastruktuuriin tehtävillä 
investoinneilla ja toimilla, joilla lisätään 
kysyntää ja edistetään työvoiman korkeaa 
ammattitaitoa; katsoo tässä yhteydessä, 
että tutkimukseen ja kehitykseen tehtävät 
investoinnit, joilla tehostetaan 
edistyksellisen teknologian kehitystä, 
esimerkiksi toimet liikenneturvallisuuden
parantamiseksi, hiilidioksidipäästöjen 
torjumiseksi sekä saaste- ja melupäästöjen 
vähentämiseksi, ovat keskeisessä asemassa 
EU:n kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja 
EU:n lisäarvon, työpaikkojen luomisen ja 
autoalan kasvun edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 4
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

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; katsoo 
tässä yhteydessä, että edistykselliseen 
teknologiaan tehtävät investoinnit, 
esimerkiksi toimet liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi, hiilidioksidipäästöjen 
torjumiseksi sekä saaste- ja melupäästöjen 
vähentämiseksi, ovat keskeisessä asemassa 
tukemassa lisäarvon tuottamista ja uusien 

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; katsoo 
tässä yhteydessä, että edistykselliseen 
teknologiaan tehtävät investoinnit, 
esimerkiksi toimet liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi, hiilidioksidipäästöjen 
torjumiseksi sekä saaste- ja melupäästöjen 
vähentämiseksi, ovat keskeisessä asemassa 
tukemassa lisäarvon tuottamista ja uusien 



AM\940183FI.doc 5/31 PE514.565v01-00

FI

työpaikkojen luomista; työpaikkojen luomista; viittaa paljon 
energiaa vaativien liitännäisalojen, kuten 
teräs- ja kemianteollisuuden, suuriin 
energiakustannuksiin ja vaatii siten 
autoteollisuuden kilpailukyvyn 
varmistamiseksi myös 
toimintasuunnitelman koordinointia 
EU:n energiapolitiikan kanssa;

Or. de

Tarkistus 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että unionin sisämarkkinat 
ovat tärkein tekijä eurooppalaisen 
autoteollisuuden menestyksekkään 
tulevaisuuden kannalta, koska ne 
ensinnäkin ajoneuvomarkkinoiden 
roolissa asettavat 500 miljoonalle 
kuluttajalle ympäristö-, liikenne- ja 
tuoteturvallisuuden ja melupäästöjen 
yhteisiä teknisiä standardeja, jotka 
koskevat myös sisämarkkinoiden rajojen 
ulkopuolella muita teollisuudenaloja ja 
ovat tärkeitä niille ja toiseksi tarjoavat 
toimipaikkana tulevaisuuteen 
suuntautuneelle autoteollisuudelle sitä 
edistävää julkisten ja yksityisten 
tutkimuslaitosten huippututkimusta;

Or. de

Tarkistus 6
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että euroopanlaajuisesti 
tulisi ryhtyä kunnianhimoisiin 
investointeihin ehdotetun strategian 
tueksi, muun muassa Horisontti 2020 
-ohjelman, Euroopan investointipankin 
rahoituksen ja Euroopan sosiaalirahaston 
välityksellä;

Or. en

Tarkistus 7
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee tyytyväisenä merkille EU:n 
tutkimuksen ja innovaation Horisontti 
2020 -puiteohjelman olemassaolon ja 
vaatii, että rahoituksen saamista siitä 
helpotetaan; korostaa tutkimukseen ja 
innovaatioon investoimisen tärkeyttä 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi 
maailmanlaajuisilla markkinoilla kaikilla 
autoalan osa-alueilla, nimittäin 
liikenneturvallisuuden, laadukkaan 
asiakaspalvelun, ympäristöystävällisen 
liikkuvuuden, edistyksellisen teknologian 
ja suurta lisäarvoa sisältävien tuotteiden 
osa-alueilla; kannustaa hyödyntämään 
Euroopan investointipankin rahoitusta 
tällaisten hankkeiden rahoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Preslav Borissov
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vetoaa komissioon, neuvostoon ja 
Euroopan parlamenttiin, jotta ne 
huolehtivat, että autoalaa sääntelevä 
lainsäädäntökehys on riittävän joustava 
reagoidakseen nopeasti kaikkiin tekniikan 
uusiin edistysaskeliin ja innovaatioihin, 
jotka vahvistavat autoteollisuuden 
kilpailukykyä, ja kattaakseen ne;

Or. en

Tarkistus 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vaatii, etteivät nämä unionin 
sisämarkkinat palvele ainoastaan 
ajoneuvojen tuotantoa ja myyntiä vaan 
myös ajoneuvojen, niiden osien ja niihin 
käytettyjen raaka-aineiden 
kierrätettävyyttä;

Or. de

Tarkistus 10
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että teollisuustuotteen 
”ajoneuvo” valmistusta edeltää 
tuotantoketju, jossa eurooppalaisilla 



PE514.565v01-00 8/31 AM\940183FI.doc

FI

liitännäisaloilla on olennainen merkitys, 
ja että autoteollisuuden eurooppalaiset ja 
maailmanlaajuiset haasteet koskevat myös 
näitä liitännäisaloja; katsoo, että nämä 
eurooppalaiset liitännäisalat antavat 
innovaatioilla omia virikkeitä 
eurooppalaisten autojen tulevaisuudelle ja 
luovat lisäksi omat jälkimarkkinat vara-
ja korjausosille; katsoo, että nämä 
jälkimarkkinat ja niiden toimijat ovat 
tasa-arvoisessa asemassa valmiin 
ajoneuvotuotteen markkinoiden ja 
valmistajien kanssa, mistä johtuu myös 
tasa-arvoinen asema tuotetietojen 
omistamisen ja hallinnoinnin kohdalla;

Or. de

Tarkistus 11
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että eurooppalaisten 
alkuperäisosien valmistajien pienillä ja 
keskisuurilla osien toimittajilla on 
autoteollisuuden kehityksessä merkittävä 
osa; huomauttaa lisäksi, että alan pk-
yritykset ovat keskeisiä innovoijia, ja pitää 
valitettavana, että monilla niistä on 
vaikeuksia saada rahoitusta Euroopan 
investointipankin kautta; vaatii tämän 
tilanteen parantamista etenkin 
helpottamalla yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman 
kautta myönnettävän rahoituksen saantia;

Or. en

Tarkistus 12
Jorgo Chatzimarkakis
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että kansalliset määräykset 
tekevät moottoriajoneuvojen säätöjen ja 
varaosien sisämarkkinoiden luomisesta 
mahdotonta; vaatii komissiota tekemään 
ehdotuksia alan yhdenmukaistamiseksi ja 
kehittämiseksi;

Or. de

Tarkistus 13
Jorgo Chatzimarkakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja 
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen 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 ja hyväksytään 
nopeasti lainsäädäntöehdotus ja yhteiset 
standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

Or. de

Tarkistus 14
Malcolm Harbour
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten 
infrastruktuurien kehittämisen siten, että 
huolehditaan asianmukaisista 
investoinneista sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla ja hyväksytään 
nopeasti lainsäädäntöehdotus ja yhteiset 
standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle toimet, joilla pyritään tarvittavan 
infrastruktuurin luomiseen 
kannustamalla asianmukaisia 
investointeja sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla, sekä yhteiset 
sähköajoneuvojen latauspaikkoja 
koskevat ja muut merkitykselliset 
standardit; kehottaa komissiota tekemään 
tarvittaessa vastaavat 
lainsäädäntöehdotukset;

Or. en

Tarkistus 15
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja 
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja
yhteisistä vaihtoehtoisia polttoaineita ja 
käyttövoimajärjestelmiä koskevista 
standardeista esimerkiksi hyväksymällä
nopeasti lainsäädäntöehdotus yhteisistä 
standardeista sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

Or. de
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(COM(2013)0018 lopullinen, ”Ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta”)

Tarkistus 16
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen ja vastaavien teknologioiden 
edistämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla,
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus,
otetaan käyttöön yhteiset standardit 
sähköajoneuvojen latauspaikoille sekä 
edistetään teknologioita ja 
tuotantoprosesseja, jotka lisäävät 
sähköajoneuvojen suorituskykyä;

Or. de

Tarkistus 17
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
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unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja 
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja 
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille; muistuttaa, että on tärkeää 
säilyttää myönteinen asenne 
sähköajoneuvojen käyttövoimaa koskeviin 
innovatiivisiin vaihtoehtoratkaisuihin, 
kuten polttokennoteknologiaan.

Or. en

Tarkistus 18
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja 
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin tasolla, muun muassa riittävällä 
Verkkojen Eurooppa -välineen kautta 
myönnettävällä rahoituksella, että 
jäsenvaltioiden tasolla ja hyväksytään 
nopeasti lainsäädäntöehdotus ja yhteiset 
standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

Or. en

Tarkistus 19
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja 
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

2. panee merkille ehdotuksen 
vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman 
vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan 
etusijalle asianmukaisten infrastruktuurien 
kehittämisen siten, että huolehditaan 
asianmukaisista investoinneista sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja 
hyväksytään nopeasti lainsäädäntöehdotus 
ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen 
latauspaikoille;

Or. en

Tarkistus 20
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee tyytyväisenä merkille 
ehdotuksen polttoaineiden 
merkintäjärjestelmän kehittämisestä, jotta 
kuluttajat saavat helppotajuista tietoa 
ajoneuvonsa ja tarjolla olevien 
polttoaineiden yhteensopivuudesta;

Or. en

Tarkistus 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi on tarpeen laajentaa 
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eurooppalaisia standardeja, jotka 
perustuvat sertifioitujen varaosien 
tuotantoon ja EU:ssa hyväksyttyihin 
osiin;

Or. en

Tarkistus 22
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että Euroopan autoteollisuuden 
kehittäminen ei voi perustua yksinomaan 
vientiin, vaan painoarvoa olisi annettava 
myös kotimaisen kysynnän edistämiselle 
siten, että tehdään julkisia ja yksityisiä 
investointeja ja lisätään unionin 
kansalaisten ostovoimaa;

3. katsoo, että viennin tulisi jatkossakin 
olla merkittävä osatekijä Euroopan 
autoteollisuuden kehittämisessä ja että 
samaan aikaan painoarvoa olisi annettava 
myös kotimaisen kysynnän edistämiselle 
reilun kilpailun avulla; kannustaa 
Euroopan autoteollisuutta toimittamaan 
jatkossakin laadukkaita tuotteita 
innovaation ja teknologisen johtajuuden 
avulla, jotta se säilyy unionin 
kansalaisten näkökulmasta 
houkuttelevana;

Or. en

(Uusi sanamuoto on tarpeen, koska väitteessä tunnutaan suhtautuvan vientiin kielteisesti. 
Ajoneuvojen vientiä ei tulisi sivuuttaa vaan sitä tulisi kannustaa, koska se tuottaa Euroopan 

autoteollisuudelle merkittäviä tuloja.)

Tarkistus 23
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että Euroopan autoteollisuuden 
kehittäminen ei voi perustua yksinomaan 

3. katsoo, että Euroopan autoteollisuuden 
kehittäminen ei voi perustua yksinomaan 
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vientiin, vaan painoarvoa olisi annettava 
myös kotimaisen kysynnän edistämiselle 
siten, että tehdään julkisia ja yksityisiä 
investointeja ja lisätään unionin 
kansalaisten ostovoimaa;

vientiin, vaan painoarvoa olisi annettava 
myös kotimaisen kysynnän edistämiselle 
siten, että tehdään julkisia ja yksityisiä 
investointeja ja lisätään unionin 
kansalaisten ostovoimaa; korostaa, etteivät 
julkisten investointien luonne ja koko saa 
johtaa alan pitkän aikavälin 
kilpailukykyyn myöhemmin kohdistuvaan 
kielteiseen vaikutukseen siksi, että ala saa 
liiallista tukea valtiolta;

Or. de

Tarkistus 24
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että Euroopan autoteollisuuden 
kehittäminen ei voi perustua yksinomaan 
vientiin, vaan painoarvoa olisi annettava 
myös kotimaisen kysynnän edistämiselle 
siten, että tehdään julkisia ja yksityisiä 
investointeja ja lisätään unionin 
kansalaisten ostovoimaa;

3. katsoo, että Euroopan autoteollisuuden 
hyvinvointi ei voi perustua yksinomaan 
viennistä saataviin tuloihin, vaan 
painoarvoa olisi annettava myös 
kotimaisen kysynnän edistämiselle siten, 
että tehdään julkisia ja yksityisiä 
investointeja ja parannetaan unionin 
kansalaisten ostovoimaa;

Or. en

Tarkistus 25
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että monissa 
jäsenvaltioissa on olemassa erilaisia 
toimia uusien ja polttoainetehokkaiden, 
vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinnan 
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helpottamiseksi; kannustaa tällaisten 
hyvien käytäntöjen vaihtoon; vetoaa 
jäsenvaltioihin, jotta ne harkitsisivat 
innovatiivisia verokäytäntöjä, joilla 
unionin kansalaisia kannustetaan 
ostamaan uusia, ympäristöystävällisiä 
autoja;

Or. en

Tarkistus 26
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja veropolitiikkaa, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
sitovampia toimia, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja edistää 
teollisuudenalan kilpailukykyä kaikkialla 
EU:ssa;

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja veropolitiikkaa, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
sitovampia toimia, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja edistää 
teollisuudenalan kilpailukykyä kaikkialla 
EU:ssa; katsoo, että kysyntäpuolen 
toimien, mutta myös jokapäiväisiin 
kustannuksiin ja olosuhteisiin liittyvien 
toimien, tulisi ohjata kuluttajia 
turvallisempien ja 
ympäristöystävällisempien ajoneuvojen 
suuntaan;

Or. en

Tarkistus 27
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja veropolitiikkaa, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
sitovampia toimia, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja edistää 
teollisuudenalan kilpailukykyä kaikkialla 
EU:ssa;

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja veropolitiikkaa, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
toimia, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja edistää 
teollisuudenalan kilpailukykyä kaikkialla 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 28
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja veropolitiikkaa, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
sitovampia toimia, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja edistää 
teollisuudenalan kilpailukykyä kaikkialla 
EU:ssa;

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja verohelpotuksia, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
sitovampia toimia, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja edistää 
teollisuudenalan kilpailukykyä kaikkialla 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 29
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja veropolitiikkaa, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
sitovampia toimia, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
edistää teollisuudenalan kilpailukykyä 
kaikkialla EU:ssa;

4. kehottaa koordinoimaan paremmin 
kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia 
kannustimia ja veropolitiikkaa, niin 
ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin 
kohdalla; pyytää komissiolta taloudellisia 
kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi 
sitovampia toimia, jotta voidaan varmistaa 
vertailukelpoiset toimintaedellytykset ja 
edistää teollisuudenalan kilpailukykyä 
kaikkialla EU:ssa;

Or. de

Tarkistus 30
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten rakennemuutosten 
negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
pysyvät mahdollisimman pieninä; katsoo, 
että muutosten ennakoimiseksi ja 
rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi 
tarvitaan eurooppalainen kehys, johon 
kuuluu myös säädös, jotta voitaisiin myös 
välttää mahdollinen sisämarkkinoiden 
vääristyminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten rakennemuutosten 
negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
pysyvät mahdollisimman pieninä; katsoo, 
että muutosten ennakoimiseksi ja 
rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi 
tarvitaan eurooppalainen kehys, johon 
kuuluu myös säädös, jotta voitaisiin myös 
välttää mahdollinen sisämarkkinoiden 
vääristyminen;

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten rakennemuutosten 
negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
pysyvät mahdollisimman pieninä; 
korostaa, että jokainen 
ajoneuvovalmistaja on haasteiden edessä 
vastuussa sopivan ratkaisun löytämisestä, 
ja muistuttaa, että tuotantokapasiteetin 
pienentämistä koskevien 
mukauttamissuunnitelmien ei tulisi 
merkitä lisätaakkaa veronmaksajille.

Or. en

Tarkistus 32
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten rakennemuutosten 
negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
pysyvät mahdollisimman pieninä; katsoo, 
että muutosten ennakoimiseksi ja 
rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi 
tarvitaan eurooppalainen kehys, johon 
kuuluu myös säädös, jotta voitaisiin myös 
välttää mahdollinen sisämarkkinoiden 
vääristyminen;

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten teollisuuden 
rakennemuutosten negatiiviset 
yhteiskunnalliset seuraukset pysyvät 
mahdollisimman pieninä; tunnustaa 
samaan aikaan tarpeen ratkaista autoalan 
rakenteellinen ylikapasiteetti Euroopan 
unionissa, muuten pitkän aikavälin 
kilpailukyky vahingoittuu 
peruuttamattomasti; uskoo, että CARS 
2020 -toimintasuunnitelma tarjoaa hyvän 
eurooppalaisen kehyksen muutoksen 
ennakoimiseksi, teollisuuden 
kilpailukyvyn tehostamiseksi ja pk-
yritysten ja toimittajien 
liiketoimintamahdollisuuksien 
parantamiseksi sekä rakenneuudistuksen 
yhteiskunnallisten vaikutusten 
pehmentämiseksi; 
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Or. en

Tarkistus 33
Thomas Händel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten rakennemuutosten 
negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
pysyvät mahdollisimman pieninä; katsoo, 
että muutosten ennakoimiseksi ja 
rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi 
tarvitaan eurooppalainen kehys, johon 
kuuluu myös säädös, jotta voitaisiin myös 
välttää mahdollinen sisämarkkinoiden 
vääristyminen;

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten rakennemuutosten 
negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
minimoidaan tai vältetään kokonaan;
antaa erityisen painoarvon 
rakennemuutoksen pitkän aikavälin 
suunnittelulle, joka työmarkkinoiden 
tarpeiden mahdollisesti muuttuessa takaa 
sekä työllistymisen koulutuksen avulla 
että liukuvan siirtymisen uusiin 
tuotantoyksikköihin ja 
liiketoimintamalleihin; katsoo, että 
muutosten ennakoimiseksi ja 
rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi 
tarvitaan eurooppalainen kehys, johon 
kuuluu myös säädös, jotta voitaisiin myös 
välttää mahdollinen sisämarkkinoiden 
vääristyminen;

Or. de

Tarkistus 34
Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tietoinen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
kaikenlaisten rakennemuutosten 

5. on tietoinen oikeasuhteisten ja hyvin 
kohdennettujen julkisten toimien 
merkityksestä varmistettaessa, että 
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negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
pysyvät mahdollisimman pieninä; katsoo, 
että muutosten ennakoimiseksi ja 
rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi 
tarvitaan eurooppalainen kehys, johon 
kuuluu myös säädös, jotta voitaisiin myös 
välttää mahdollinen sisämarkkinoiden 
vääristyminen;

kaikenlaisten rakennemuutosten 
negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset 
pysyvät mahdollisimman pieninä; katsoo, 
että muutosten ennakoimiseksi ja 
rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi 
tarvitaan eurooppalainen kehys, johon 
kuuluu myös säädös, jotta voitaisiin myös 
välttää mahdollinen sisämarkkinoiden 
vääristyminen;

Or. de

Tarkistus 35
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee tyytyväisenä merkille 
Euroopan globalisaatiorahaston ja 
Euroopan sosiaalirahaston olemassaolon 
ja vaatii niiden optimaalista ja 
kohdennettua käyttöä autoalan 
rakenneuudistustilanteissa, etenkin 
uudelleenkoulutuksessa, taitojen 
päivittämisessä, asianomaisten 
työntekijöiden siirtämisessä uusiin 
tehtäviin ja asianomaisten alueiden 
tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 36
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. viittaa siihen, että uusien 
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käyttövoimateknologioiden ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden takia 
lopputuotteeseen ”ajoneuvo” johtava 
tuotantoketju on voimakkaiden 
rakennemuutosten alainen ja että on siten 
mahdollista, että myös tähän 
tuotantoketjuun osallistuviin 
työntekijöihin kohdistuu kielteisiä 
vaikutuksia; pyytää näin ollen Euroopan 
komissiolta konkreettista 
yhteiskunnallista arviota tämän unionin 
sisämarkkinoiden teknologisen 
rakennemuutoksen seurauksista;

Or. de

Tarkistus 37
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota toteuttamaan
toimia, joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
myös käytettyjen autojen markkinoilla,
sekä tekemään työtä sen eteen, että 
saastuttavat ja vähemmän turvalliset 
ajoneuvot saadaan vähitellen pois 
liikenteestä;

6. kehottaa komissiota yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa rohkaisemaan 
toimia, joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
käytettyjen autojen markkinoilla; kiittää 
komission suositusta edellyttää 
katsastusasetuksessa kilometrimäärän 
tallentamista kunkin katsastuksen 
yhteydessä; katsoo, että belgialaisen 
”autopassihankkeen” kaltaisia aloitteita 
voitaisiin rohkaista eurooppalaisella 
standardilla; huomauttaa, että 
ajoneuvojen siirtoa koskevilla 
uudelleenrekisteröintimenettelyillä on 
pyrittävä estämään myös rajatylittävät 
mittarilukemien väärentämiset; tukee 
toimia, joilla kannustetaan vähitellen 
luopumaan saastuttavista ja vähemmän 
turvallisista ajoneuvoista;

Or. en
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Tarkistus 38
Daniël van der Stoep

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
myös käytettyjen autojen markkinoilla, 
sekä tekemään työtä sen eteen, että 
saastuttavat ja vähemmän turvalliset 
ajoneuvot saadaan vähitellen pois 
liikenteestä;

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
myös käytettyjen autojen markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
myös käytettyjen autojen markkinoilla, 
sekä tekemään työtä sen eteen, että 
saastuttavat ja vähemmän turvalliset 
ajoneuvot saadaan vähitellen pois 
liikenteestä;

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
myös käytettyjen autojen markkinoilla, 
sekä tekemään työtä sen eteen, että
saastuttavat ja vähemmän turvalliset 
ajoneuvot saadaan vähitellen pois 
liikenteestä; pyytää komissiota 
standardoimaan käytettyjen autojen 
ympäristöystävällistä kierrättämistä 
koskevat asetukset;

Or. en
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Tarkistus 40
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
myös käytettyjen autojen markkinoilla, 
sekä tekemään työtä sen eteen, että 
saastuttavat ja vähemmän turvalliset 
ajoneuvot saadaan vähitellen pois 
liikenteestä;

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, 
joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus 
myös käytettyjen autojen markkinoilla, 
sekä tekemään työtä sen eteen, että 
saastuttavat ja vähemmän turvalliset 
ajoneuvot saadaan vähitellen pois 
liikenteestä; katsoo, että historiallisesti 
merkittävien ajoneuvojen, sellaisina kuin 
ne on määritelty asetuksessa 
2012/380/EU1, osalta on tehtävä poikkeus.

Or. en

Tarkistus 41
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että unionin 
sisämarkkinoiden on annettava myös 
historiallisten ajoneuvojen haltijoille, 
omistajille ja kuljettajille sekä näihin 
ajoneuvoihin liittyville yrityksille ja 
työntekijöille tilaa ja tukea, sillä 
historiallisten ajoneuvojen hoito, käyttö ja 
huolto on merkityksellistä ei ainoastaan 
kulttuuriin ja matkailuun liittyvistä vaan 
myös taloudellisista syistä, mikä johtuu 
historiallisten ajoneuvojen lukumäärän 
jatkuvasta kasvusta; painottaa kuitenkin, 
että historiallisen ajoneuvon 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista 
katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta.
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määritelmään on suhtauduttava 
rajoittavasti, sillä lukumäärän kasvaessa 
jatkuvasti myös oikeastaan vähäiset 
kielteiset vaikutukset turvallisuuteen ja 
ympäristöön, jotka johtuvat ajoneuvojen 
erikoisuudesta historiallisina ajoneuvoina 
ja siihen liittyvistä poikkeamista suhteessa 
uusien ajoneuvojen standardeihin, 
pysyvät vähäisinä;

Or. de

Tarkistus 42
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa Euroopan komissiota 
toimimaan tulevaisuudessa paremmin 
roolissaan ”viisaana” ja kaukokatseisena 
lainsäädäntöaloitteiden tekijänä 
antaakseen teollisuudelle pitkän aikavälin 
suunnitteluvarmuutta ja siten 
kilpailukykyä sekä tämän välittömänä 
seurauksena kuluttajille enemmän 
avointa tietoa uusista ajoneuvotuotteista; 
korostaa, että uusien ja yhteisten 
standardien asettamisen 
autoteollisuudelle on tulevaisuudessa 
oltava paremmin suunniteltavaa ja 
yhdenmukaistetumpaa ja että tässä 
yhteydessä on otettava huomioon 
tuotantosyklit;

Or. de

Tarkistus 43
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota puuttumaan 
ongelmaan, joka koskee kuluttajien 
johtamista harhaan ajoneuvon 
polttoaineenkulutuksen ja 
ympäristövaikutusten suhteen; kehottaa 
kehittämään nopeasti uuden, ajamista 
koskevan testisyklin ja testausmenettelyn.

7. 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 vetoaa näiden 
ottamiseksi käyttöön viipymättä.

Or. en

Tarkistus 44
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pyytää komissiota puuttumaan 
ongelmaan, joka koskee kuluttajien 
johtamista harhaan ajoneuvon 
polttoaineenkulutuksen ja 
ympäristövaikutusten suhteen; kehottaa 
kehittämään nopeasti uuden, ajamista 
koskevan testisyklin ja testausmenettelyn.

7. pyytää komissiota puuttumaan 
ongelmaan, joka koskee kuluttajien 
johtamista harhaan erehdyttävillä tiedoilla 
ajoneuvon polttoaineenkulutuksesta ja 
ympäristövaikutuksista; kehottaa 
kehittämään nopeasti uuden, ajamista 
koskevan testisyklin ja testausmenettelyn.

Or. en

Tarkistus 45
Preslav Borissov

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että alueellisilla ja 
paikallisilla viranomaisilla on 
toimivaltansa mukaan erilaisia välineitä, 
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joilla ne voivat aktiivisesti tukea 
autoteollisuutta etenkin tukemalla 
sähköautoja pysäköintitilan hallinnoinnin 
avulla ja tarjoamalla hallinnollista tukea 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuureihin tehtäville 
investoinneille; kannustaa tällaisten 
käytäntöjen vaihtoa unionin tasolla ja 
niiden tehokasta koordinointia; vaatii, 
että unionin rahoitusta käytetään 
kohdennetusti ja optimoidusti kyseisen 
alueen erityisten kehitystarpeiden 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. vaatii, että nykyisiä 
turvallisuusstandardeja parannetaan, 
erityisesti luokan L ajoneuvojen osalta; 
vaatii lisäksi, että kuorma-autojen 
alleajosuojaa koskevia vaatimuksia on 
parannettava.

Or. de

Tarkistus 47
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. vaatii, että Euroopan komissio ja 
jäsenvaltiot ponnistelevat lujemmin 
liikenneturvallisuuden hyväksi 
toteuttamalla ajoneuvoja, 
infrastruktuureja ja 
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kuljettajakäyttäytymistä koskevia toimia; 
muistuttaa tässä yhteydessä 3. heinäkuuta 
2013 annetusta Euroopan parlamentin 
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 parlamentin vaatimuksesta, jonka 
mukaan eCall-järjestelmän tulisi perustua 
yhteentoimivaan ja mahdollisten tulevien 
ajoneuvoon asennettujen 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; 

Or. en

Tarkistus 48
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 49
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa rakentavien, avoimien 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.

Or. it

Tarkistus 50
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. panee tyytyväisenä merkille 
komission aikomuksen arvioida voimassa 
olevan lainsäädännön vaatimuksille 
ehdotettujen täytäntöönpanotoimien 
oikeasuhtaisuus; toteaa, että sen 
huolenaiheet, jotka koskivat luokan L 
ajoneuvojen virityksen estämiselle ja 
haihtumispäästöille asetettavia 
vaatimuksia, on nimenomaisesti 
huomioitu;

Or. en

Tarkistus 51
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. korostaa kansainvälisen sääntelyn 
yhdenmukaistamisen merkitystä 
eurooppalaisen autoteollisuuden 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
vahvistamisessa; ilmaisee kannattavansa 
vuoden 1958 UNECE-sopimuksen 
uudistamista ja kansainvälisen 
tyyppihyväksyntäjärjestelmän (IWVTA) 
kehittämistä; vetoaa komissioon 
parlamentin kokonaisvaltaisemman 
mukaan ottamisen vuoksi, jotta 
varmistettaisiin globaalien kumppanien 
poliittinen tuki näiden ratkaisevan 
tärkeiden hankkeiden profiilin 
kohottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 52
Malcolm Harbour

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. pitää valitettavana 
puheenjohtajakokouksen päätöstä olla 
ottamatta parlamentin jäseniä mukaan 
CARS 2020 -keskusteluihin; huomauttaa, 
että monet muut edustusorganisaatiot ja 
jäsenvaltioiden poliitikot ovat osallisina 
niihin; vaatii puheenjohtajakokousta 
tarkistamaan tätä päätöstään, kun otetaan 
huomioon ne tärkeät autoteollisuuden
tulevaisuutta koskevat ehdotukset, joita 
CARS 2020 -suunnitelman yhteydessä 
laaditaan; huomauttaa, että koska 
parlamentti tarkastelee kaikkea 
CARS 2020 -kehyksen pohjalta syntyvää 
lainsäädäntöä tarkasti ja hyväksyy sen, 
poliittisiin työryhmiin osallistuminen ei 
heikennä parlamentin riippumattomuutta.
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Or. en


