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Pakeitimas 1
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
-A nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-A. atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją su 
rekomendacijomis Komisijai dėl 
darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais, restruktūrizacijos 
numatymo ir valdymo, o ypač į prašymą, 
kad Europos Komisija, remdamasi tomis 
rekomendacijomis, pateiktų teisės akto 
pasiūlymą;

Or. it

Pakeitimas 2
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
-B nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-B. atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 3 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ –
naujos pagalbos telefono 112 paslaugos 
piliečiams;

Or. it

Pakeitimas 3
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos veiksmų plane 1. pabrėžia, kad Europos veiksmų plane 
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automobilių pramonei turi būti laikomasi 
holistinio metodo, papildančio 
reglamentavimą investicijomis į 
infrastruktūrą ir veiksmais, skirtais skatinti 
paklausą ir didinti žmogiškąjį kapitalą; 
šiuo požiūriu mano, kad investicijos į 
pažangesnes technologijas, įskaitant 
priemones, skirtas pagerinti kelių eismo 
saugumą, spręsti CO2 klausimą ir mažinti 
išmetamų teršalų kiekį bei triukšmingumą, 
yra svarbios, siekiant skatinti pridėtinės
vertės ir darbo vietų kūrimą;

automobilių pramonei turi būti laikomasi 
holistinio metodo, papildančio 
reglamentavimą investicijomis į 
infrastruktūrą ir veiksmais, skirtais skatinti 
paklausą ir aukštos kvalifikacijos darbo 
jėgą; šiuo požiūriu mano, kad MTTP 
investicijos pažangių technologijų 
stiprinimo srityje, įskaitant priemones, 
skirtas pagerinti kelių eismo saugumą, 
spręsti CO2 klausimą ir mažinti išmetamų 
teršalų kiekį bei triukšmingumą, yra 
svarbios, siekiant skatinti išlaikyti ES 
konkurencingumą bei stiprinti ES 
pridėtinę vertę, darbo vietų kūrimą ir 
automobilių sektoriaus augimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos veiksmų plane 
automobilių pramonei turi būti laikomasi 
holistinio metodo, papildančio 
reglamentavimą investicijomis į 
infrastruktūrą ir veiksmais, skirtais skatinti 
paklausą ir didinti žmogiškąjį kapitalą; šiuo 
požiūriu mano, kad investicijos į 
pažangesnes technologijas, įskaitant 
priemones, skirtas pagerinti kelių eismo 
saugumą, spręsti CO2 klausimą ir mažinti 
išmetamų teršalų kiekį bei triukšmingumą, 
yra svarbios, siekiant skatinti pridėtinės 
vertės ir darbo vietų kūrimą;

1. pabrėžia, kad Europos veiksmų plane 
automobilių pramonei turi būti laikomasi 
holistinio metodo, papildančio 
reglamentavimą investicijomis į 
infrastruktūrą ir veiksmais, skirtais skatinti 
paklausą ir didinti žmogiškąjį kapitalą; šiuo 
požiūriu mano, kad investicijos į 
pažangesnes technologijas, įskaitant 
priemones, skirtas pagerinti kelių eismo 
saugumą, spręsti CO2 klausimą ir mažinti 
išmetamų teršalų kiekį bei triukšmingumą, 
yra svarbios, siekiant skatinti pridėtinės 
vertės ir darbo vietų kūrimą; nurodo 
dideles daug energijos suvartojančios 
tiekėjų pramonės, pvz., plieno ir chemijos 
pramonės šakų, energijos sąnaudas ir 
todėl, siekiant užtikrinti automobilių 
pramonės konkurencingumą, taip pat 
ragina veiksmų planą derinti su ES 
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energijos politika;

Or. de

Pakeitimas 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Europos vidaus rinka 
yra svarbiausias sėkmingos Europos 
automobilių pramonės ateities veiksnys, 
nes, viena vertus, joje kaip transporto 
priemonių rinkoje nustatomi bendri 
500 mln. vartotojų taikomi techniniai 
aplinkos, transporto bei produktų saugos 
ir triukšmo lygio standartai, galiojantys ir 
svarbūs ne tik vidaus rinkoje, bet ir kitose 
pramonėms šakose; kita vertus, joje 
viešieji ir privatūs subjektai gali vykdyti 
jai naudingus pavyzdinius mokslinius 
perspektyvios automobilių pramonės 
tyrimus;

Or. de

Pakeitimas 6
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Europos lygmeniu 
turėtų būti diegiamos didelės investicijos 
siūlomai strategijai remti, taip pat ir 
programos „Horizontas 2020“, EIB bei 
Europos socialinio fondo lėšomis;
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Or. en

Pakeitimas 7
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina ES mokslinių tyrimų 
ir inovacijų finansavimo programą 
„Horizontas 2020“ ir ragina sudaryti 
palankesnes sąlygas naudoti jos lėšas; 
pabrėžia investicijų į mokslinius tyrimus 
ir inovacijas svarbą, siekiant išlikti 
konkurencingais pasaulinėje rinkoje 
visose automobilių sektoriaus srityse, t. y. 
kelių eismo saugumo, klientų 
aptarnavimo kokybės, ekologiško judumo, 
pažangių technologijų ir didelės 
pridėtinės vertės produktų; ragina tokių 
projektų finansavimui naudoti Europos 
investicijų banko lėšas;

Or. en

Pakeitimas 8
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją, Tarybą ir Europos 
Parlamentą užtikrinti pakankamą teisės 
aktų, reglamentuojančių automobilių 
sektorių, lankstumą, sudarysiantį sąlygas 
greitai reaguoti į ir atsižvelgti į visus 
naujus technologinius pokyčius ir 
inovacijas, kuriais didinamas automobilių 
pramonės konkurencingumas;
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Or. en

Pakeitimas 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. perspėja, kad ši Europos vidaus rinka 
turi būti skirta ne tik transporto 
priemonių produktams gaminti ir 
parduoti, bet ir transporto priemonėms, jų 
dalims ir panaudotoms žaliavoms 
pakartotinai panaudoti;

Or. de

Pakeitimas 10
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad prieš pramonės 
produkto „transporto priemonė“ 
parengimą ir gamybą eina vertės 
grandinė, prie kurios iš esmės prisideda 
Europos tiekėjų pramonė, ir kad šiai 
tiekėjų pramonei taip pat tenka spręsti 
Europos ir pasaulio automobilių 
pramonės uždavinius; ši Europos tiekėjų 
pramonė inovacijomis teikia paskatas 
Europos automobilių ateičiai, be to, joje 
kuriama sava antrinė atsarginių ir 
remonto dalių rinka; ši antrinė rinka ir 
jos dalyviai turi tokias pat teises, kaip 
pagaminto transporto priemonės produkto 
rinka ir jos gamintojai, todėl jų teisės 
vienodos ir naudojant bei tvarkant 
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produkto informaciją; 

Or. de

Pakeitimas 11
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad maži ir 
vidutinio dydžio sudėtinių dalių tiekėjai, 
aprūpinantys Europos originalios įrangos 
gamintojus, turi didelę reikšmę 
automobilių pramonės plėtrai; taip pat 
pažymi, kad MVĮ yra pagrindiniai 
naujovių diegėjai šiame sektoriuje, ir 
apgailestauja, jog nemažai jų susiduria su 
sunkumais siekdamos gauti finansavimą 
per Europos investicijų banką; ragina 
gerinti šią padėtį, visų pirma sudarant 
geresnes sąlygas gauti finansavimą pagal 
programą COSME (Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programa);

Or. en

Pakeitimas 12
Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad dėl nacionalinių nuostatų 
neįmanoma kurti transporto priemonių 
nustatymų ir atsarginių dalių vidaus 
rinkos; primygtinai ragina Komisiją 
pateikti šio sektoriaus derinimo ir 
plėtojimo pasiūlymus;
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Or. de

Pakeitimas 13
Jorgo Chatzimarkakis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką, tačiau pažymi, kad 
elektrinis judumas Europoje plėtojamas 
lėtai; primygtinai reikalauja teikti 
pirmenybę atitinkamos infrastruktūros 
plėtrai, skiriant pakankamai investicijų 
Europos ir nacionaliniu lygmenimis, taip 
pat nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

Or. de

Pakeitimas 14
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, 
skiriant pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
priemonėms, skirtoms būtinos 
infrastruktūros kūrimui, skatinant
pakankamas investicijas Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis ir nedelsiant 
priimant bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių, taip pat kitus atitinkamus 
standartus; ragina Komisiją, jei būtina, 
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pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės 
aktų;

Or. en

Pakeitimas 15
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto dėl elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat priimant 
bendrus alternatyvių degalų ir pavarų 
sistemų standartus, pvz., nedelsiant 
priimant pasiūlymą dėl teisės akto dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių bendrų standartų;

Or. de

(COM(2013) 18 galutinis „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl 
alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo“).

Pakeitimas 16
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais arba elektra varomų 
transporto priemonių rinką ir ragina teikti 
pirmenybę atitinkamos infrastruktūros 
plėtrai bei atitinkamų technologijų 
skatinimui, skiriant pakankamai investicijų 
Europos ir nacionaliniu lygmenimis, 
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akto ir bendrus standartus dėl
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrą elektromobilių įkrovimo 
priemonių standartą, taip pat skatinant 
technologijas ir gamybos procesus, 
kuriais didinamas elektromobilių 
veiksmingumas;

Or. de

Pakeitimas 17
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių; primena, kad svarbu išlaikyti 
teigiamą požiūrį į inovacinius sprendimus 
dėl alternatyviais degalais varomų 
elektrinių transporto priemonių, pvz., 
kuro ląstelių technologiją;

Or. en

Pakeitimas 18
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
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alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos, įskaitant 
atitinkamą finansavimą pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę, ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 19
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti 
alternatyviais degalais varomų transporto 
priemonių rinką ir ragina teikti pirmenybę 
atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant 
pakankamai investicijų Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
nedelsiant priimant pasiūlymą dėl teisės 
akto ir bendrus standartus dėl 
elektromobiliams skirtų įkrovimo 
priemonių;

2. pažymi pasiūlymą stiprinti alternatyviais 
degalais varomų transporto priemonių 
rinką ir ragina teikti pirmenybę atitinkamos 
infrastruktūros plėtrai, skiriant pakankamai 
investicijų Europos ir nacionaliniu 
lygmenimis, taip pat nedelsiant priimant 
pasiūlymą dėl teisės akto ir bendrus 
standartus dėl elektromobiliams skirtų 
įkrovimo priemonių;

Or. en

Pakeitimas 20
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. teigiamai vertina pasiūlymą parengti 
kuro ženklinimo sistemą, kuri suteiks 
vartotojams galimybę gauti lengvai 
suprantamą informaciją apie jų 
transporto priemonės ir siūlomų skirtingų 
kuro rūšių suderinamumą;

Or. en

Pakeitimas 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. siekiant užtikrinti geresnį bendrosios 
rinkos veikimą, būtina išplėsti Europos 
standartus, pagrįstus sertifikuotų 
atsarginių dalių ir ES patvirtintų 
sudėtinių dalių gamyba;

Or. en

Pakeitimas 22
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos automobilių 
pramonės plėtra negali pasikliauti tik 
eksportu – taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti vidaus paklausos skatinimui 
per viešas ir privačias investicijas bei 
didinti Europos piliečių perkamąją galią;

3. mano, kad Europos eksportas turėtų ir 
toliau būti svarbus automobilių pramonės 
plėtros komponentas, o kartu reikėtų 
daugiau dėmesio skirti vidaus paklausos 
skatinimui, užtikrinant sąžiningą 
konkurenciją; skatina Europos 
automobilių pramonę, remiantis 
inovacijomis ir technologine lyderyste, 
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toliau tiekti kokybiškus produktus, kad ji 
išliktų patraukli ES piliečiams;

Or. en

(Formuluotės pakeitimas reikalingas, nes jos nuostata dėl eksporto skamba neigiamai. 
Transporto priemonių eksportas turėtų būti ne ignoruojamas, bet skatinamas, nes jis yra 

svarbus Europos automobilių pramonės pajamų šaltinis.)

Pakeitimas 23
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos automobilių 
pramonės plėtra negali pasikliauti tik 
eksportu – taip pat reikėtų daugiau dėmesio 
skirti vidaus paklausos skatinimui per 
viešas ir privačias investicijas bei didinti 
Europos piliečių perkamąją galią;

3. mano, kad Europos automobilių 
pramonės plėtra negali pasikliauti tik 
eksportu – taip pat reikėtų daugiau dėmesio 
skirti vidaus paklausos skatinimui per 
viešas ir privačias investicijas bei didinti 
Europos piliečių perkamąją galią; pabrėžia, 
kad dėl viešų investicijų pobūdžio ir 
dydžio teikiant per didelę valstybės 
paramą neturi mažėti sektoriaus 
konkurencingumas;

Or. de

Pakeitimas 24
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Europos automobilių 
pramonės plėtra negali pasikliauti tik 
eksportu – taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti vidaus paklausos skatinimui 
per viešas ir privačias investicijas bei 

3. mano, kad Europos automobilių 
pramonės klestėjimas negali būti 
grindžiamas tik eksporto pajamomis – taip 
pat reikėtų daugiau dėmesio skirti vidaus 
paklausos skatinimui per viešas ir privačias 
investicijas bei stiprinti Europos piliečių 
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didinti Europos piliečių perkamąją galią; perkamąją galią;

Or. en

Pakeitimas 25
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad skirtingose valstybėse 
narėse įgyvendinamos įvairios priemonės, 
kuriomis sudaromos palankios sąlygos 
įsigyti naujas ir efektyviai kurą 
vartojančias, netaršias transporto 
priemones; skatina jas keistis gerąja 
patirtimi; ragina valstybes nares 
apsvarstyti naujoviškas mokesčių politikos 
priemones, kuriomis ES piliečiai būtų 
skatinami pirkti naujus ir ekologiškus 
automobilius;

Or. en

Pakeitimas 26
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių politiką, 
skirtą automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis labiau įpareigojančių 
priemonių, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo 
sektoriaus konkurencingumo visoje ES;

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių politiką, 
skirtą automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis labiau įpareigojančių 
priemonių, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo 
sektoriaus konkurencingumo visoje ES;
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mano, kad paklausos srities priemonėmis, 
taip pat ir priemonėmis, susijusiomis su 
kasdienėmis išlaidomis ir sąlygomis, 
vartotojai turėtų būti skatinami pirkti 
saugesnes ir ekologiškesnes transporto 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 27
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių politiką, 
skirtą automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis labiau įpareigojančių
priemonių, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo 
sektoriaus konkurencingumo visoje ES;

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių politiką, 
skirtą automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis priemonių, siekiant 
užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir 
prisidėti prie atitinkamo sektoriaus 
konkurencingumo visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 28
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių politiką, 
skirtą automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis labiau įpareigojančių 

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių lengvatas, 
skirtas automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis labiau įpareigojančių 
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priemonių, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo 
sektoriaus konkurencingumo visoje ES;

priemonių, siekiant užtikrinti vienodas 
veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo 
sektoriaus konkurencingumo visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 29
Thomas Händel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių politiką, 
skirtą automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis labiau įpareigojančių 
priemonių, siekiant užtikrinti vienodas
veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo 
sektoriaus konkurencingumo visoje ES;

4. ragina imtis geresnio priemonių 
paklausos srityje koordinavimo, įskaitant 
finansines paskatas ir mokesčių politiką, 
skirtą automobiliams ir degalams; ragina 
Komisiją laikytis gairių dėl finansinių 
paskatų ir imtis labiau įpareigojančių 
priemonių, siekiant užtikrinti panašias
veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo 
sektoriaus konkurencingumo visoje ES;

Or. de

Pakeitimas 30
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta viešosios intervencijos 
svarbą, siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės restruktūrizavimo pasekmės 
sektoriuje būtų kuo mažesnės; mano, kad 
siekiant išvengti vidaus rinkos iškraipymų 
reikalingos Europos normos, įskaitant 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, 
skirtos numatyti pokyčius ir švelninti 
socialinį restruktūrizavimo poveikį;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 31
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, 
siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės restruktūrizavimo pasekmės 
sektoriuje būtų kuo mažesnės; mano, kad 
siekiant išvengti vidaus rinkos iškraipymų 
reikalingos Europos normos, įskaitant 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, 
skirtos numatyti pokyčius ir švelninti 
socialinį restruktūrizavimo poveikį;

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, 
siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės restruktūrizavimo pasekmės 
sektoriuje būtų kuo mažesnės; pabrėžia, 
kad kiekvienas transporto priemonių 
gamintojas, susidūręs su iššūkiais, yra 
atsakingas už tai, kad būtų rastas 
tinkamas sprendimas, ir primena, jog dėl 
prisitaikymo prie pokyčių planų, kuriais 
mažinami gamybos pajėgumai, neturėtų 
atsirasti papildomos naštos mokesčių 
mokėtojams;

Or. en

Pakeitimas 32
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, 
siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės restruktūrizavimo pasekmės 
sektoriuje būtų kuo mažesnės; mano, kad 
siekiant išvengti vidaus rinkos iškraipymų 
reikalingos Europos normos, įskaitant 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, 
skirtos numatyti pokyčius ir švelninti 
socialinį restruktūrizavimo poveikį;

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, 
siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės pramonės restruktūrizavimo 
pasekmės sektoriuje būtų kuo mažesnės; 
kartu pripažįsta poreikį spręsti struktūrinę 
perteklinio pajėgumo problemą ES 
automobilių sektoriuje, nes ilgainiui tai 
padarys nepataisomą žalą 
konkurencingumui; mano, kad 
CARS 2020 veiksmų planas yra tinkama 
Europos programa, padėsianti paspartinti 
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pokyčius, padidinti pramonės 
konkurencingumą, MVĮ ir tiekėjų 
galimybes bei sušvelninti 
restruktūrizavimo socialinį poveikį; 

Or. en

Pakeitimas 33
Thomas Händel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, 
siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės restruktūrizavimo pasekmės 
sektoriuje būtų kuo mažesnės; mano, kad 
siekiant išvengti vidaus rinkos iškraipymų 
reikalingos Europos normos, įskaitant 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, skirtos 
numatyti pokyčius ir švelninti socialinį 
restruktūrizavimo poveikį;

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, 
siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės restruktūrizavimo pasekmės 
sektoriuje būtų kuo mažesnės arba kad jų 
būtų visai išvengiama; ypatingą dėmesį 
skiria ilgalaikiam struktūrinių pokyčių 
planavimui, kuriuo, jei pasikeistų darbo 
rinkos poreikiai, būtų ne tik užtikrinamas 
užimtumas keliant kvalifikaciją, bet taip 
pat sklandus perėjimas prie naujos 
gamybos ir verslo modelių; mano, kad 
siekiant išvengti vidaus rinkos iškraipymų 
reikalingos Europos normos, įskaitant 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, skirtos 
numatyti pokyčius ir švelninti socialinį 
restruktūrizavimo poveikį;

Or. de

Pakeitimas 34
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, 5. pripažįsta proporcingos ir tikslingos 
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siekiant užtikrinti, kad neigiamos 
socialinės restruktūrizavimo pasekmės 
sektoriuje būtų kuo mažesnės; mano, kad 
siekiant išvengti vidaus rinkos iškraipymų 
reikalingos Europos normos, įskaitant 
teisėkūros procedūra priimamą aktą, skirtos 
numatyti pokyčius ir švelninti socialinį 
restruktūrizavimo poveikį;

viešosios intervencijos svarbą, siekiant 
užtikrinti, kad neigiamos socialinės 
restruktūrizavimo pasekmės sektoriuje būtų 
kuo mažesnės; mano, kad siekiant išvengti 
vidaus rinkos iškraipymų reikalingos 
Europos normos, įskaitant teisėkūros 
procedūra priimamą aktą, skirtos numatyti 
pokyčius ir švelninti socialinį 
restruktūrizavimo poveikį;

Or. de

Pakeitimas 35
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo bei Europos socialinio fondo 
veikimą ir ragina juos optimaliai ir 
kryptingai naudoti restruktūrizavimo 
automobilių sektoriuje atvejais, ypač 
nukentėjusių darbuotojų 
perkvalifikavimui, naujų įgūdžių 
suteikimui, perkėlimui ir paramai 
susijusiems regionams;

Or. en

Pakeitimas 36
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl naujų 
varymo technologijų ir alternatyvių 
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degalų smarkiai restruktūrizuojama 
galutinio produkto – transporto 
priemonės – vertės grandinė ir kad todėl 
tam tikromis aplinkybėmis neigiamą 
poveikį patiria ir šios vertės grandinės 
darbuotojai; todėl reikalauja, kad 
Europos Komisija konkrečiai įvertintų 
socialines šio technologinio Europos 
vidaus rinkos restruktūrizavimo 
pasekmes;

Or. de

Pakeitimas 37
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad 
naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis, ir imtis 
veiklos siekiant palaipsniui likviduoti
teršiančias ir ne tokias saugias transporto 
priemones;

6. ragina Komisiją drauge su valstybėmis 
narėmis skatinti priemones, kad naudotų 
automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis; atkreipia 
dėmesį į savo rekomendaciją techninės 
apžiūros taisyklėse reikalauti, kad būtų 
įrašomi kiekvieno bandymo ridos 
duomenys; mano, kad tokios iniciatyvos 
kaip „Car Pass“ sistema Belgijoje galėtų 
būti skatinamos priimant Europos 
standartą; pažymi, kad transporto 
priemonių registracijos perkėlimo 
procedūromis taip pat turi būti atgrasoma 
nuo tarpvalstybinio sukčiavimo nurodant 
neteisingą ridą; pritaria skatinamosioms 
priemonėms, kuriomis remiamas 
laipsniškas teršiančių ir ne tokių saugių
transporto priemonių pašalinimas;

Or. en
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Pakeitimas 38
Daniël van der Stoep

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad 
naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis, ir imtis 
veiklos siekiant palaipsniui likviduoti 
teršiančias ir ne tokias saugias transporto 
priemones;

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad 
naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis;

Or. en

Pakeitimas 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad 
naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis, ir imtis 
veiklos siekiant palaipsniui likviduoti 
teršiančias ir ne tokias saugias transporto 
priemones;

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad 
naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis, ir imtis 
veiklos siekiant palaipsniui likviduoti 
teršiančias ir ne tokias saugias transporto 
priemones, ragina Komisiją suvienodinti 
ekologinio naudotų automobilių 
perdirbimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 40
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad 
naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis, ir imtis 
veiklos siekiant palaipsniui likviduoti 
teršiančias ir ne tokias saugias transporto 
priemones;

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad 
naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, 
skaidrumo ir saugumo lygis, ir imtis 
veiklos siekiant palaipsniui likviduoti 
teršiančias ir ne tokias saugias transporto 
priemones; Reglamente 2012/380/ES 
nurodytoms istorinę vertę turinčioms 
transporto priemonėms turi būti numatyta 
išimtis1;

Or. en

Pakeitimas 41
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad Europos vidaus rinkoje 
taip pat reikėtų skirti vietos paskatoms 
senovinių transporto priemonių 
naudotojams, savininkams ir 
vairuotojams, taip pat šioje srityje 
veikiančioms įmonėms ir darbuotojams, 
nes senovinių transporto priemonių 
priežiūra, naudojimas ir išlaikymas 
svarbus ne tik kultūriniu ir turistiniu, bet 
ir, nuolat didėjant senovinių transporto 
priemonių skaičiui, ekonominiu požiūriu; 
vis dėlto pabrėžia, kad senovinės 
transporto priemonės apibrėžtį reikėtų 
taikyti griežtai, nes nuolat didėjant jų 
skaičiui, atsižvelgiant į jų kaip senovinių 
transporto priemonių ypatingumą ir su 
tuo susijusius nukrypimus nuo naujoms 
transporto priemonėms taikomų 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės 
techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB.
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standartų, taip pat išlieka iš tikrųjų 
nedidelis neigiamas jų poveikis saugai ir 
aplinkai;

Or. de

Pakeitimas 42
Kerstin Westphal

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primygtinai prašo Europos Komisijos 
ateityje geriau imtis savo kaip protingos ir 
ateities įvykius numatančios teisės aktų 
iniciatorės vaidmens, siekiant pramonei 
suteikti ilgalaikio planavimo tikrumo bei 
konkurencingumo, o vartotojams iš karto 
suteikti daugiau skaidrumo naujų 
transporto priemonių produktų atžvilgiu; 
pabrėžia, kad ateityje nustatant naujus ir 
bendrus automobilių pramonės standartus 
būtina geriau planuoti ir derinti 
standartus vieną su kitu; kartu reikėtų 
suplanuoti produktų eksploatavimo 
ciklus;

Or. de

Pakeitimas 43
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją spręsti vartotojų 
klaidinimo, kai pateikiama šališka
informacija apie transporto priemonių 
degalų sąnaudas ir aplinkosauginį 

7. ragina Komisiją spręsti vartotojų 
klaidinimo, kai pateikiama 
nereprezentatyvi informacija apie 
transporto priemonių degalų sąnaudas ir 
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veiksmingumą, problemą; ragina 
nedelsiant parengti naują važiavimo 
bandymų ciklą ir procedūrą.

aplinkosauginį veiksmingumą, problemą; 
remia planuojamą naujo važiavimo 
bandymų ciklo ir procedūrų rengimą ir 
ragina juos nedelsiant įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 44
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją spręsti vartotojų 
klaidinimo, kai pateikiama šališka
informacija apie transporto priemonių 
degalų sąnaudas ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, problemą; ragina 
nedelsiant parengti naują važiavimo 
bandymų ciklą ir procedūrą.

7. ragina Komisiją spręsti vartotojų 
klaidinimo, kai pateikiama klaidinanti
informacija apie transporto priemonių 
degalų sąnaudas ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, problemą; ragina 
nedelsiant parengti naują važiavimo 
bandymų ciklą ir procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 45
Preslav Borissov

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena, kad vietos ir regionų valdžios 
institucijos, atsižvelgdamos į savo 
kompetenciją, gali naudotis įvairiomis 
priemonėmis automobilių pramonei 
aktyviai remti, ypač elektra varomų 
automobilių skatinimo srityje valdydamos 
parkavimo erdvę, ir teikti administracinę 
paramą investuojant į alternatyviojo kuro 
infrastruktūrą; ragina užtikrinti keitimąsi 
tokia patirtimi Europos lygmeniu ir 
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veiksmingą šių veiksmų koordinavimą; 
ragina ES lėšas naudoti tikslingai ir 
optimalesniu būdu, atsižvelgiant į 
konkrečius atitinkamo regiono plėtros 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina gerinti esamus – pirmiausia 
L kategorijos transporto priemonių –
saugos standartus; taip pat būtina gerinti 
sunkiasvorių krovininių transporto 
priemonių apsaugos nuo palindimo 
įtaisams taikomus reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 47
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. reikalauja, kad Europos Komisija ir 
valstybės narės dėtų daugiau pastangų 
kelių eismo saugumui užtikrinti, 
imdamosi veiksmų transporto priemonių, 
infrastruktūrų ir vairuotojų elgsenos 
srityse; atsižvelgdamas į tai, primena 
2013 m. liepos 3 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją, kurioje raginama nedelsiant 
įdiegti automatinės pagalbos iškvietos 
sistemą „eCall“ ir pateikiami tikslūs 
reikalavimai dėl duomenų apsaugos, 
aiškios įvairių dalyvių atsakomybės, 
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technologinio neutralumo principo 
laikymosi, skaidrumo ir vartotojų 
atsakomybės; taip pat primena 
Parlamento reikalavimą, kad sistema 
„eCall“ turi būti pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto 
priemonėse naudojamoms taikomosioms 
programoms arba paslaugoms, 
atitinkančioms aiškius saugos, saugumo 
ir duomenų apsaugos privatumo 
standartus, užtikrinant laisvą vartotojų 
galimybę rinktis ir laisvą paslaugų teikėjų 
prieigą;

Or. en

Pakeitimas 48
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. patvirtina, kad remia tipo patvirtinimo 
sistemos peržiūrą, ir tikisi, jog šio proceso 
metu bus bendradarbiaujama su Komisija 
ir skatinamas suinteresuotųjų šalių 
dialogas;

Or. en

Pakeitimas 49
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. primena, kad konstruktyvūs, skaidrūs 
ir pagarbūs automobilių pramonės 
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sektoriaus subjektų, ypač gamintojų ir jų 
koncesininkų, santykiai yra svarbūs 
siekiant išvengti stipresniajai šaliai 
palankaus disbalanso, kuris gali būti 
žalingas ir vartotojams.

Or. it

Pakeitimas 50
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
atlikti kai kurių įgyvendinimo teisės aktų, 
siūlomų esamiems teisės aktų 
reikalavimams, proporcingumo analizę; 
pažymi, kad buvo aiškiai atkreiptas 
dėmesys į jo susirūpinimą dėl garavimo 
išlakų reikalavimų ir L-kategorijos 
transporto priemonėms skirtų priemonių 
nuo klastojimo;

Or. en

Pakeitimas 51
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. pabrėžia, kad svarbu didinti Europos 
automobilių pramonės konkurencingumą 
pasaulinėse rinkose tarptautiniu mastu 
derinant teisės aktus; remia 1958 m. JT 
EEK (angl. UNECE) susitarimo reformą 
ir abipusio tarptautinio visos transporto 
priemonės tipo patvirtinimo (angl. 
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IWVTA) sistemos kūrimą; ragina 
Komisiją visapusiškiau įtraukti 
Parlamentą, kad būtų užtikrinta politinė 
pasaulinių partnerių parama ir į šiuos itin 
svarbius projektus būtų atkreiptas 
didesnis dėmesys;

Or. en

Pakeitimas 52
Malcolm Harbour

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. apgailestauja dėl Pirmininkų sueigos 
sprendimo neleisti EP nariams dalyvauti 
CARS 2020 diskusijose; pažymi, kad daug 
kitų atstovaujančiųjų organizacijų ir 
valstybių narių politikų jose dalyvauja; 
reikalauja, kad Pirmininkų sueiga 
persvarstytų šį sprendimą atsižvelgdama į 
tai, jog CARS 2020 procese rengiami 
svarbūs pasiūlymai dėl automobilių 
pramonės ateities; atkreipia dėmesį, kad 
bet kokius CARS 2020 proceso metu 
parengtus teisės aktus atidžiai nagrinės ir 
tvirtins Parlamentas, todėl dalyvavimas 
politinėse grupėse nekelia grėsmės 
Parlamento nepriklausomumui.

Or. en


