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Amendamentul 1
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Considerentul -A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-A. având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 
15 ianuarie 2013 conținând recomandări 
adresate Comisiei privind informarea și 
consultarea lucrătorilor, anticiparea și 
gestionarea restructurărilor și în special 
solicitarea către Comisia Europeană ca 
aceasta să prezinte o propunere legislativă 
pe baza acestor recomandări;

Or. it

Amendamentul 2
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Considerentul -B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-B. având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 3 iulie 2012 
referitoare la eCall: un nou serviciu 112 
pentru cetățeni;

Or. it

Amendamentul 3
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că un plan de acțiune 
european pentru industria automobilelor 
trebuie să se bazeze pe o abordare 
holistică, în cadrul căreia reglementările să 
fie însoțite de investiții în infrastructură și 
de acțiuni pentru stimularea cererii și 
consolidarea capitalului uman; consideră, 
în acest context, că investițiile în tehnologii 
avansate, inclusiv măsurile pentru 
îmbunătățirea siguranței rutiere, 
combaterea emisiilor de CO2 și reducerea 
emisiilor de substanțe poluante și a 
nivelului de zgomot, sunt esențiale pentru a 
se sprijini crearea de valoare adăugată și
de locuri de muncă;

1. subliniază faptul că un plan de acțiune 
european pentru industria automobilelor 
trebuie să se bazeze pe o abordare 
holistică, în cadrul căreia reglementările să 
fie însoțite de investiții în infrastructură și 
de acțiuni pentru stimularea cererii și 
promovarea unei forțe de muncă cu înaltă 
calificare; consideră, în acest context, că 
investițiile în cercetare și dezvoltare, 
realizate pentru a stimula dezvoltarea 
unor tehnologii avansate, inclusiv măsurile 
pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, 
combaterea emisiilor de CO2 și reducerea 
emisiilor de substanțe poluante și a 
nivelului de zgomot, sunt esențiale pentru a 
susține competitivitatea la nivelul UE și 
pentru a stimula valoarea adăugată, 
crearea de locuri de muncă și dezvoltarea 
sectorului automobilelor în UE;

Or. en

Amendamentul 4
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că un plan de acțiune 
european pentru industria automobilelor 
trebuie să se bazeze pe o abordare 
holistică, în cadrul căreia reglementările să 
fie însoțite de investiții în infrastructură și 
de acțiuni pentru stimularea cererii și 
consolidarea capitalului uman; consideră, 
în acest context, că investițiile în tehnologii 
avansate, inclusiv măsurile pentru 
îmbunătățirea siguranței rutiere, 
combaterea emisiilor de CO2 și reducerea 
emisiilor de substanțe poluante și a 
nivelului de zgomot, sunt esențiale pentru a 

1. subliniază faptul că un plan de acțiune 
european pentru industria automobilelor 
trebuie să se bazeze pe o abordare 
holistică, în cadrul căreia reglementările să 
fie însoțite de investiții în infrastructură și 
de acțiuni pentru stimularea cererii și 
consolidarea capitalului uman; consideră, 
în acest context, că investițiile în tehnologii 
avansate, inclusiv măsurile pentru 
îmbunătățirea siguranței rutiere, 
combaterea emisiilor de CO2 și reducerea 
emisiilor de substanțe poluante și a 
nivelului de zgomot, sunt esențiale pentru a 
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se sprijini crearea de valoare adăugată și de 
locuri de muncă;

se sprijini crearea de valoare adăugată și de 
locuri de muncă; atrage atenția asupra 
costurilor ridicate de energie ale 
industriilor furnizoare energofage, cum 
ar fi industria oțelului și cea chimică și  în 
vederea menținerii competitivității 
industriei autovehiculelor solicită, prin 
urmare, și coordonarea planului de 
acțiune cu politica energetică a UE;

Or. de

Amendamentul 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că piața internă 
europeană reprezintă cel mai important 
factor pentru asigurarea unui viitor 
prosper pentru industria europeană a 
autovehiculelor: în primul rând, în 
calitate de piață pentru vehicule, 
stabilește, pentru 500 de milioane de 
consumatori, standarde tehnice comune 
privind mediul, siguranța rutieră, 
siguranța produselor și emisiile sonore 
care au aplicabilitate și importanță și în
alte industrii aflate dincolo de granițele 
pieței interne; în al doilea rând, prin 
instituții de cercetare publice și private, îi 
oferă industriei promițătoare a 
autovehiculelor cercetare utilă la cel mai 
înalt nivel;

Or. de

Amendamentul 6
Sergio Gaetano Cofferati
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că pentru a sprijini 
strategia propusă ar trebui să se realizeze 
investiții ambițioase la nivel european, 
inclusiv prin programul Orizont 2020, 
prin finanțare acordată de BEI și prin 
Fondul social european;

Or. en

Amendamentul 7
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută existența programului-cadru al 
UE pentru cercetare și inovare, 
Orizont 2000, și solicită facilitarea 
accesului la fondurile acestuia; subliniază 
importanța investițiilor în cercetare și 
inovare pentru menținerea competitivității 
pe piața mondială în toate domeniile 
sectorului automobilelor, precum 
siguranța rutieră, servicii de calitate 
pentru clienți, mobilitate ecologică, 
tehnologii avansate și produse cu valoare 
adăugată ridicată; încurajează, pentru 
finanțarea unor astfel de proiecte, 
utilizarea fondurilor acordate de Banca 
Europeană de Investiții;

Or. en

Amendamentul 8
Preslav Borissov
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia, Consiliul și 
Parlamentul European să se asigure de 
faptul că legislația care reglementează 
sectorul automobilelor este suficient de 
flexibilă pentru a reacționa rapid la toate 
evoluțiile tehnologice noi și pentru a le 
include, sprijinind astfel competitivitatea 
industriei automobilelor;

Or. en

Amendamentul 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. avertizează că această piață internă 
europeană nu trebuie să servească doar 
producției și desfacerii de vehicule, ci și 
reciclării vehiculelor, pieselor auto și 
materiilor prime utilizate;

Or. de

Amendamentul 10
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că execuția și fabricația 
produsului industrial „vehicul” sunt 
precedate de un lanț valoric, la care 
industria furnizoare europeană are o 
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contribuție esențială și că această 
industrie furnizoare este, de asemenea, 
supusă provocărilor europene și globale 
ale industriei autovehiculelor. Această 
industrie furnizoare europeană dă prin 
inovările sale impulsuri proprii viitorului 
automobilelor europene, iar în afară de 
aceasta creează o piață proprie ulterioară 
vânzării pentru piesele de reparație sau de 
schimb. Această piață ulterioară vânzării 
și participanții săi se află pe o poziție 
echitabilă față de piața pentru vehiculul 
ca produs finit și producătorii săi, de unde 
rezultă și o egalitate în drepturi în ceea ce 
privește participația și gestionarea 
informațiilor privind produsul;

Or. de

Amendamentul 11
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că furnizorii de 
componente mici și mijlocii care 
colaborează cu producătorii europeni de 
echipamente originale joacă un rol 
important în dezvoltarea industriei 
automobilelor; subliniază, de asemenea, 
faptul că IMM-urile din acest sector sunt 
principalii inovatori și regretă faptul că 
majoritatea acestora întâmpină dificultăți 
în accesarea resurselor prin intermediul 
Băncii Europene de Investiții; solicită 
îmbunătățirea acestei situații, în special 
prin garantarea facilitării accesului la 
fondurile disponibile în cadrul 
Programului pentru competitivitate și 
IMM-uri (COSME);

Or. en
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Amendamentul 12
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că dispozițiile naționale 
împiedică crearea unei piețe interne 
pentru piesele de schimb și autovehiculele 
tunate; îndeamnă cu fermitate Comisia să 
facă propuneri privind armonizarea și 
dezvoltarea sectorului;

Or. de

Amendamentul 13
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
de vehicule propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
vehiculelor propulsate cu combustibili
alternativi; constată însă că în Europa 
dezvoltarea electromobilității avansează 
foarte greu; îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

Or. de

Amendamentul 14
Malcolm Harbour
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
de vehicule propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
vehiculelor propulsate cu combustibili
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate măsurilor menite să lanseze 
infrastructura necesară, prin stimularea 
unor investiții suficiente la nivel european 
și național și prin adoptarea rapidă a unui 
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice, precum 
și a altor standarde relevante; invită 
Comisia să inițieze propunerile legislative 
corespunzătoare acolo unde este necesar;

Or. en

Amendamentul 15
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
de vehicule propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
vehiculelor propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și printr-un 
standard comun privind sistemele de 
propulsie și combustibilii alternativi, de 
exemplu prin adoptarea rapidă a propunerii 
legislative privind un standard comun 
privind interfața de reîncărcare a 
vehiculelor electrice;

Or. de
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[COM(2013)18 final „DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 
privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi”]

Amendamentul 16
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
de vehicule propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
vehiculelor propulsate electric sau cu 
combustibili alternativi și îndeamnă să se 
acorde prioritate dezvoltării de 
infrastructuri adecvate, precum și 
sprijinirii tehnologiilor corespunzătoare
prin investiții suficiente la nivel european 
și național, prin adoptarea rapidă a 
propunerii legislative, printr-un standard 
comun privind interfața de reîncărcare a 
vehiculelor electrice, precum și prin 
sprijinirea tehnologiilor și proceselor de 
producție, care sporesc performanța 
vehiculelor electrice;

Or. de

Amendamentul 17
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
de vehicule propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
vehiculelor propulsate cu combustibili
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 
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reîncărcare a vehiculelor electrice; reîncărcare a vehiculelor electrice;
reamintește faptul că este important să se 
mențină o atitudine pozitivă față de 
soluțiile inovatoare alternative pentru 
alimentarea vehiculelor electrice, precum 
tehnologia pilelor de combustie;

Or. en

Amendamentul 18
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
de vehicule propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
vehiculelor propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 
european, inclusiv prin finanțare adecvată 
în cadrul instrumentului Conectarea 
Europei, și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

Or. en

Amendamentul 19
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea de consolidare a pieței 
de vehicule propulsate cu combustibili 
alternativi și îndeamnă să se acorde 
prioritate dezvoltării de infrastructuri 
adecvate prin investiții suficiente la nivel 

2. ia act de propunerea de consolidare a 
pieței vehiculelor propulsate cu 
combustibili alternativi și îndeamnă să se 
acorde prioritate dezvoltării de 
infrastructuri adecvate prin investiții 
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european și național, dar și prin adoptarea 
rapidă a propunerii legislative și a unui 
standard comun privind interfața de 
reîncărcare a vehiculelor electrice;

suficiente la nivel european și național, dar 
și prin adoptarea rapidă a propunerii 
legislative și a unui standard comun 
privind interfața de reîncărcare a 
vehiculelor electrice;

Or. en

Amendamentul 20
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută propunerea de realizare a unui 
sistem de etichetare a combustibililor, 
care să le ofere consumatorilor informații 
ușor de înțeles referitoare la 
compatibilitatea dintre vehiculele lor și 
combustibilii oferiți;

Or. en

Amendamentul 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. în scopul îmbunătățirii funcționării 
pieței unice, este necesar ca standardele 
europene să fie extinse pe baza producției 
de piese de schimb și componente 
autorizate aprobate în UE;

Or. en



PE514.565v01-00 14/30 AM\940183RO.doc

RO

Amendamentul 22
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dezvoltarea industriei 
europene de automobile nu poate fi bazată 
numai pe exporturi, ci ar trebui să se 
concentreze și asupra stimulării cererii pe 
plan intern, prin investiții publice și 
private și îmbunătățirea puterii de 
cumpărare a cetățenilor europeni;

3. consideră că dezvoltarea industriei 
europene a automobilelor ar trebui să 
păstreze o componentă importantă axată 
pe exporturi și, în același timp, să se 
concentreze și asupra stimulării cererii pe 
plan intern, printr-o concurență loială;
încurajează industria europeană a 
automobilelor să furnizeze în continuare 
produse de calitate, utilizând inovații și 
tehnologii de vârf, pentru a menține 
interesul cetățenilor europeni;

Or. en

Este necesară o reformulare, întrucât enunțul referitor la exporturi pare a avea nuanță 
negativă. Exportul de autovehicule nu ar trebui neglijat, ci încurajat, întrucât acesta aduce 

un venit semnificativ industriei europene a automobilelor.)

Amendamentul 23
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dezvoltarea industriei 
europene de automobile nu poate fi bazată 
numai pe exporturi, ci ar trebui să se 
concentreze și asupra stimulării cererii pe 
plan intern, prin investiții publice și private 
și îmbunătățirea puterii de cumpărare a 
cetățenilor europeni;

3. consideră că dezvoltarea industriei 
europene a automobilelor nu poate fi 
bazată numai pe exporturi, ci ar trebui să se 
concentreze și asupra stimulării cererii pe 
plan intern, prin investiții publice și private 
și îmbunătățirea puterii de cumpărare a 
cetățenilor europeni; subliniază că natura 
și valoarea investițiilor publice nu trebuie 
ca mai târziu să submineze
competitivitatea pe termen lung a 
industriei printr-un sprijin public excesiv;
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Or. de

Amendamentul 24
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că dezvoltarea industriei 
europene de automobile nu poate fi bazată
numai pe exporturi, ci ar trebui să se 
concentreze și asupra stimulării cererii pe 
plan intern, prin investiții publice și private 
și prin îmbunătățirea puterii de cumpărare 
a cetățenilor europeni;

3. consideră că sănătatea industriei 
europene a automobilelor nu se poate baza
numai pe veniturile obținute din exporturi, 
ci ar trebui să se concentreze și asupra 
stimulării cererii pe plan intern, prin 
investiții publice și private și prin 
îmbunătățirea puterii de cumpărare a 
cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 25
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește faptul că în statele 
membre există diferite tipuri de măsuri 
care facilitează achiziționarea unui 
autovehicul nou, mai puțin poluant și 
eficient din punct de vedere al 
consumului de combustibil; încurajează 
schimbul de astfel de bune practici; invită 
statele membre să aibă în vedere politici 
fiscale inovatoare, pentru a-i stimula pe 
cetățenii europeni să achiziționeze 
autovehicule noi și ecologice;

Or. en
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Amendamentul 26
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a politicii 
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă mai multe acțiuni 
cu caracter obligatoriu pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și pentru a 
contribui la competitivitatea industriei pe 
întreg teritoriul UE;

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a politicii 
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă mai multe acțiuni 
cu caracter obligatoriu pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și pentru a 
contribui la competitivitatea industriei pe 
întreg teritoriul UE; consideră că măsurile 
legate de cerere, dar și măsurile care 
vizează costurile și condițiile zilnice ar 
trebui să îi orienteze pe consumatori către 
alegerea unor vehicule mai sigure și mai 
ecologice;

Or. en

Amendamentul 27
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a politicii 
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă mai multe acțiuni 
cu caracter obligatoriu pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și pentru a 
contribui la competitivitatea industriei pe 
întreg teritoriul UE;

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a politicii 
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă acțiuni pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile și 
pentru a contribui la competitivitatea 
industriei pe întreg teritoriul UE;
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Or. en

Amendamentul 28
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a politicii 
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă mai multe acțiuni 
cu caracter obligatoriu pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și pentru a 
contribui la competitivitatea industriei pe 
întreg teritoriul UE;

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a reducerilor
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă mai multe acțiuni 
cu caracter obligatoriu pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și pentru a 
contribui la competitivitatea industriei pe 
întreg teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 29
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a politicii 
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă mai multe acțiuni 
cu caracter obligatoriu pentru a asigura 
condiții de concurență echitabile și pentru 
a contribui la competitivitatea industriei pe 
întreg teritoriul UE;

4. solicită o mai bună coordonare a 
măsurilor legate de cerere, inclusiv a 
stimulentelor financiare și a politicii 
fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în 
privința combustibililor; solicită Comisiei 
ca, după orientările privind stimulentele 
financiare, să întreprindă mai multe acțiuni 
cu caracter obligatoriu pentru a asigura 
condiții de concurență asemănătoare și 
pentru a contribui la competitivitatea 
industriei pe întreg teritoriul UE;
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Or. de

Amendamentul 30
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări a sectorului sunt 
reduse la minimum; consideră că este 
necesar un cadru european, inclusiv un 
act legislativ, pentru anticiparea 
schimbărilor și atenuarea impactului 
social al restructurării, printre altele 
pentru a evita o posibilă denaturare a 
pieței interne;

eliminat

Or. en

Amendamentul 31
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări a sectorului sunt 
reduse la minimum; consideră că este 
necesar un cadru european, inclusiv un 
act legislativ, pentru anticiparea 
schimbărilor și atenuarea impactului 
social al restructurării, printre altele 
pentru a evita o posibilă denaturare a 
pieței interne;

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări a sectorului sunt 
reduse la minimum; subliniază faptul că
fiecare producător de autovehicule este 
responsabil pentru identificarea soluției 
adecvate în cazul în care întâmpină 
anumite dificultăți și reamintește că 
planurile de ajustare pentru reducerea 
capacității de producție nu ar trebui să 
impună sarcini suplimentare pentru 
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contribuabili;

Or. en

Amendamentul 32
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări a sectorului sunt 
reduse la minimum; consideră că este 
necesar un cadru european, inclusiv un act 
legislativ, pentru anticiparea schimbărilor
și atenuarea impactului social al 
restructurării, printre altele pentru a evita 
o posibilă denaturare a pieței interne;

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări industriale a 
sectorului sunt reduse la minimum; în 
același timp, recunoaște necesitatea de a 
combate supracapacitatea structurală în 
sectorul european al automobilelor, în 
scopul de a evita afectarea competitivității 
pe termen lung; consideră că Planul de 
acțiune CARS 2020 asigură un cadru 
european favorabil pentru anticiparea 
schimbărilor, stimulând competitivitatea 
sectorului, oportunitățile pentru IMM-uri 
și furnizori și atenuând impactul social al 
restructurării;

Or. en

Amendamentul 33
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări a sectorului sunt 
reduse la minimum; consideră că este 

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări a sectorului sunt 
reduse la minimum sau complet evitate;
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necesar un cadru european, inclusiv un act 
legislativ, pentru anticiparea schimbărilor 
și atenuarea impactului social al 
restructurării, printre altele pentru a evita o 
posibilă denaturare a pieței interne;

pune un accent deosebit asupra 
planificării pe termen lung a schimbării 
structurale, care, în situația unor posibile 
modificări ale cererii de forță de muncă, 
asigură, pe de o parte ocuparea forței de 
muncă prin calificare, iar pe de altă parte 
garantează trecerea treptată la noi 
producții și modele de afaceri; consideră 
că este necesar un cadru european, inclusiv 
un act legislativ, pentru anticiparea 
schimbărilor și atenuarea impactului social 
al restructurării, printre altele pentru a evita 
o posibilă denaturare a pieței interne;

Or. de

Amendamentul 34
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice pentru a asigura faptul că 
repercusiunile sociale negative ale unei 
eventuale restructurări a sectorului sunt 
reduse la minimum; consideră că este 
necesar un cadru european, inclusiv un act 
legislativ, pentru anticiparea schimbărilor 
și atenuarea impactului social al 
restructurării, printre altele pentru a evita o 
posibilă denaturare a pieței interne;

5. recunoaște importanța intervențiilor 
publice proporționale și concrete pentru a 
asigura faptul că repercusiunile sociale 
negative ale unei eventuale restructurări a 
sectorului sunt reduse la minimum; 
consideră că este necesar un cadru 
european, inclusiv un act legislativ, pentru 
anticiparea schimbărilor și atenuarea 
impactului social al restructurării, printre 
altele pentru a evita o posibilă denaturare a 
pieței interne;

Or. de

Amendamentul 35
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută existența Fondului de ajustare 
la globalizare și a Fondului social 
european și solicită utilizarea optimă și 
orientată a acestora în cazul 
restructurărilor din sectorul 
automobilelor, în special în vederea 
reformării, a reconversiei profesionale, a 
relocării lucrătorilor afectați și a 
sprijinirii regiunilor respective;

Or. en

Amendamentul 36
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția că lanțul valoric care 
duce la produsul final „vehicul” este 
supus, prin noile tehnologii de propulsie 
și prin combustibilii alternativi, unei 
restructurări intense și că, în unele 
cazuri, acest fapt poate avea eventuale 
consecințe negative pentru angajații care 
iau parte la acest lanț valoric; solicită, de 
aceea, Comisiei Europene o evaluare 
concretă a impactului social al prezentei 
restructurări tehnologice a pieței interne 
europene;

Or. de

Amendamentul 37
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și securitate 
și pe piața mașinilor la mâna a doua și să 
depună eforturi pentru o eliminare 
treptată a vehiculelor poluante și mai puțin 
sigure;

6. invită Comisia să încurajeze, împreună 
cu statele membre, măsuri pentru a asigura 
un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și siguranță
pe piața automobilelor la mâna a doua; 
salută recomandarea sa referitoare la 
regulamentul privind inspecția tehnică 
periodică, de a se impune înregistrarea la 
fiecare test a numărului de kilometri 
parcurși; consideră că inițiative precum 
sistemul „Car Pass” în Belgia ar putea fi 
încurajate de un standard european; 
observă faptul că procedurile de 
reînregistrare pentru transferurile de 
vehicule trebuie să descurajeze și 
fraudarea transfrontalieră a 
kilometrajului; sprijină măsurile menite 
să încurajeze eliminarea vehiculelor 
poluante și mai puțin sigure;

Or. en

Amendamentul 38
Daniël van der Stoep

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și securitate și 
pe piața mașinilor la mâna a doua și să 
depună eforturi pentru o eliminare 
treptată a vehiculelor poluante și mai 
puțin sigure;

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și securitate și 
pe piața automobilelor la mâna a doua;

Or. en
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Amendamentul 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și securitate și 
pe piața mașinilor la mâna a doua și să 
depună eforturi pentru o eliminare treptată 
a vehiculelor poluante și mai puțin sigure;

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și securitate și 
pe piața automobilelor la mâna a doua și să 
depună eforturi pentru o eliminare treptată 
a vehiculelor poluante și mai puțin sigure; 
solicită Comisiei să standardizeze 
reglementările privind reciclarea 
ecologică a automobilelor uzate;

Or. en

Amendamentul 40
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și securitate și 
pe piața mașinilor la mâna a doua și să 
depună eforturi pentru o eliminare treptată 
a vehiculelor poluante și mai puțin sigure;

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, transparență și securitate și 
pe piața automobilelor la mâna a doua și să 
depună eforturi pentru o eliminare treptată 
a vehiculelor poluante și mai puțin sigure,
cu excepția automobilelor de interes 
istoric definite în propunerea de 
regulament prezentată de Comisie 
(COM(2012)380)1;

Or. en

                                               
1 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE.
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Amendamentul 41
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că piața internă 
europeană trebuie să le ofere sprijin și 
spațiu de desfășurare și deținătorilor, 
proprietarilor și conducătorilor de 
vehicule istorice, precum și 
întreprinderilor și angajaților care 
lucrează cu acestea, deoarece îngrijirea, 
folosirea și menținerea vehiculelor 
istorice au atât o importanță culturală și 
turistică, cât și una economică prin 
numărul în creștere constantă al 
vehiculelor istorice; subliniază însă că 
definirea vehiculului istoric ar trebui 
tratată restrictiv, astfel încât, având în 
vedere creșterea constantă a numărului 
acestora, implicațiile negative asupra 
siguranței și mediului – destul de limitate 
pentru moment – referitoare la vehiculele 
istorice care nu țin cont de noile 
standarde în materie ar trebui să rămână 
la un nivel redus;

Or. de

Amendamentul 42
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. îndeamnă Comisia Europeană să își 
îndeplinească pe viitor mai bine rolul de 
inițiator de legi „inteligent” și prevăzător 
pentru a oferi industriei siguranța de 
planificare pe termen lung și, astfel, 
competitivitate, iar în consecință directă, 
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pentru a oferi consumatorilor mai multă 
transparență cu privire la noile vehicule; 
subliniază că este necesar ca stabilirea 
unor noi standarde comune pentru 
industria autovehiculelor să fie în viitor 
mai ușor planificabilă și mai coerentă; 
este necesar să fie planificate cicluri de 
producție;

Or. de

Amendamentul 43
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să abordeze problema 
inducerii în eroare a consumatorilor prin 
informații necorespunzătoare legate de 
consumul de carburanți al vehiculelor și de 
performanța de mediu; solicită să se 
dezvolte rapid un nou ciclu de testare de 
conducere și o nouă procedură de testare.

7. solicită Comisiei să abordeze problema 
inducerii în eroare a consumatorilor prin 
informații nereprezentative legate de 
consumul de carburant al vehiculelor și de 
performanța de mediu; sprijină dezvoltarea 
planificată a unui nou ciclu și a unor noi 
proceduri de testare de conducere și 
solicită ca acestea să fie puse în aplicare 
fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 44
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să abordeze problema 
inducerii în eroare a consumatorilor prin 
informații necorespunzătoare legate de 
consumul de carburanți al vehiculelor și de 
performanța de mediu; solicită să se 

7. solicită Comisiei să abordeze problema 
inducerii în eroare a consumatorilor prin 
informații înșelătoare legate de consumul 
de carburant al vehiculelor și de 
performanța de mediu; solicită să se 
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dezvolte rapid un nou ciclu de testare de 
conducere și o nouă procedură de testare.

dezvolte rapid un nou ciclu de testare de 
conducere și o nouă procedură de testare.

Or. en

Amendamentul 45
Preslav Borissov

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește faptul că autoritățile 
regionale și locale au la dispoziție, în 
funcție de competențele pe care le dețin, 
numeroase instrumente pentru a sprijini 
în mod activ industria automobilelor, în 
special la nivelul promovării 
autovehiculelor electrice, prin gestionarea 
spațiilor de parcare și prin acordarea de 
asistență administrativă în vederea 
investirii în infrastructuri pentru 
combustibilii alternativi; încurajează 
schimbul de astfel de practici la nivel 
european și coordonarea eficientă a 
acestora; solicită ca fondurile UE să fie 
utilizate într-un mod orientat și optimizat, 
în conformitate cu condițiile de dezvoltare 
ale regiunii vizate.

Or. en

Amendamentul 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. insistă să se îmbunătățească
standardele existente de siguranță, mai 
ales în ceea ce privește vehiculele din 
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categoria L; în plus, este necesar se 
îmbunătățească cerințele și dispozitivele 
de protecție spate ale camioanelor.

Or. de

Amendamentul 47
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să depună mai multe eforturi în 
ceea ce privește siguranța rutieră, lansând 
acțiuni cu privire la vehicule, 
infrastructuri și comportamentul 
conducătorilor auto; în acest context, 
reamintește Rezoluția Parlamentului 
European din 3 iulie 2012 care solicită 
adoptarea rapidă a sistemului de apeluri 
de urgență eCall și care conține cerințe 
precise cu privire la protecția datelor, la 
claritatea responsabilităților numeroșilor 
actori implicați, la neutralitatea 
tehnologică, la transparența pentru
consumatori; în plus, reamintește faptul 
că Parlamentul a solicitat ca sistemul 
eCall să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă cu acces liber în vederea 
unei eventuale integrări opționale a 
acesteia în aplicațiile sau în serviciile din 
vehicul, în conformitate cu standardele de 
siguranță, securitate și protecție a datelor, 
oferindu-le clienților posibilitatea de a 
alege, iar prestatorilor de servicii accesul 
liber.

Or. en

Amendamentul 48
Malcolm Harbour
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Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. își confirmă sprijinul în favoarea 
revizuirii cadrului de omologare și 
așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu 
Comisia și să încurajeze dialogul dintre 
părțile interesate pe parcursul acestui 
proces.

Or. en

Amendamentul 49
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. scoate în evidență necesitatea 
menținerii relațiilor constructive, 
transparente și respectuoase între diferiți 
actori din industria autovehiculelor, în 
special între constructorii de mașini și 
concesionari și a evitării situației de 
dezechilibru, în favoarea părții puternice,
situație care ar putea crea dezavantaje și 
printre consumatori;

Or. it

Amendamentul 50
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. salută intenția Comisiei de a realiza 
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teste de proporționalitate cu privire la 
măsurile de implementare propuse pentru 
cerințele legislative existente; constată că 
au fost recunoscute în mod explicit 
preocupările sale referitoare la cerințele 
împotriva modificărilor neautorizate și la 
emisiile prin evaporare pentru vehiculele 
din categoria L.

Or. en

Amendamentul 51
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază importanța armonizării 
legislative la nivel internațional pentru 
sprijinirea competitivității industriei 
europene a automobilelor; sprijină 
reforma Acordului CEE-ONU din 1958 și 
dezvoltarea unui sistem de omologare 
internațional (IWVTA); invită Comisia să 
implice mai mult Parlamentul în vederea 
asigurării unui sprijin politic din partea 
partenerilor mondiali, în scopul de a spori 
vizibilitatea acestor proiecte esențiale.

Or. en

Amendamentul 52
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. regretă hotărârea Conferinței 
președinților de a exclude implicarea 
deputaților în Parlamentul European în 
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dezbaterile referitoare la proiectul 
CARS 2020; observă că sunt implicate 
multe alte organizații reprezentative și 
politicieni din statele membre; solicită 
Conferinței președinților să revizuiască 
această hotărâre, având în vedere faptul 
că în cadrul programului CARS 2020 se 
elaborează propuneri semnificative 
privind viitorul industriei automobilelor; 
observă faptul că orice act legislativ 
determinat de programul CARS 2020 va fi 
examinat îndeaproape și aprobat de 
Parlament și că participarea la grupurile 
de lucru nu subminează independența 
Parlamentului.

Or. en


