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Predlog spremembe 1
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- A. ob upoštevanju resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 15. januarja 2013 s 
priporočili Komisiji o obveščanju 
zaposlenih in posvetovanju z njimi ter 
predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja ter zlasti zahteve, da bi 
Komisija na podlagi teh priporočil morala 
predložiti zakonodajni predlog, 

Or. it

Predlog spremembe 2
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

- B. ob upoštevanju resolucije Parlamenta 
z dne 3. julija 2012 o eCall: nova storitev 
112 za državljane,

Or. it

Predlog spremembe 3
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora evropski akcijski 
načrt za avtomobilsko industrijo slediti 

1. poudarja, da mora evropski akcijski 
načrt za avtomobilsko industrijo slediti 
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celostnemu pristopu in uredbo dopolniti z 
infrastrukturnimi naložbami in ukrepi, da 
se spodbudi povpraševanje in poveča 
človeški kapital; ob tem meni, da so 
naložbe v sodobne tehnologije, vključno z 
ukrepi za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu, zmanjšanje emisij CO2 in 
znižanje emisij onesnaževal in hrupa 
poglavitnega pomena, da se spodbudi
ustvarjanje dodane vrednosti in novih 
delovnih mest;

celostnemu pristopu in uredbo dopolniti z 
infrastrukturnimi naložbami in ukrepi, da 
se spodbudita povpraševanje in visoko 
usposobljena delovna sila; ob tem meni, 
da so naložbe v raziskave in razvoj za 
spodbuditev razvoja sodobnih tehnologij, 
vključno z ukrepi za izboljšanje varnosti v 
cestnem prometu, zmanjšanje emisij CO2 in 
znižanje emisij onesnaževal in hrupa,
poglavitnega pomena, da se ohrani 
konkurenčnost EU ter spodbudijo dodana 
vrednost EU, ustvarjanje novih delovnih 
mest in rast v avtomobilskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 4
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora evropski akcijski 
načrt za avtomobilsko industrijo slediti 
celostnemu pristopu in uredbo dopolniti z 
infrastrukturnimi naložbami in ukrepi, da 
se spodbudi povpraševanje in poveča 
človeški kapital; ob tem meni, da so 
naložbe v sodobne tehnologije, vključno z 
ukrepi za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu, zmanjšanje emisij CO2 in 
znižanje emisij onesnaževal in hrupa
poglavitnega pomena, da se spodbudi 
ustvarjanje dodane vrednosti in novih 
delovnih mest;

1. poudarja, da mora evropski akcijski 
načrt za avtomobilsko industrijo slediti 
celostnemu pristopu in uredbo dopolniti z 
infrastrukturnimi naložbami in ukrepi, da 
se spodbudi povpraševanje in poveča 
človeški kapital; ob tem meni, da so 
naložbe v sodobne tehnologije, vključno z 
ukrepi za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu, zmanjšanje emisij CO2 in 
znižanje emisij onesnaževal in hrupa,
poglavitnega pomena, da se spodbudi 
ustvarjanje dodane vrednosti in novih 
delovnih mest; opozarja na visoke stroške 
energije energijsko intenzivne dobavne 
industrije, npr. jeklarskega in kemičnega 
sektorja, ter za zagotovitev 
konkurenčnosti avtomobilske industrije 
poziva tudi k uskladitvi akcijskega načrta 
z energetsko politiko EU;

Or. de
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Predlog spremembe 5
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, je evropski notranji trg 
najpomembnejši dejavnik za uspešno 
prihodnost evropske avtomobilske 
industrije, saj po eni strani kot trg za 
vozila postavlja skupne tehnične 
standarde za varnost okolja, prometa in 
proizvodov ter emisije hrupa za 
500 milijonov potrošnikov, ki so veljavni 
in pomembni tudi za druge industrije 
preko meja notranjega trga, po drugi 
strani pa je kraj naprednih raziskav 
javnih in zasebnih raziskovalnih ustanov, 
ki izboljšujejo obete za avtomobilsko 
industrijo;

Or. de

Predlog spremembe 6
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo predlagano 
strategijo treba podpreti z ambicioznimi 
naložbami na evropski ravni, med drugim 
prek programa Obzorje 2020, 
financiranja EIB in Evropskega 
socialnega sklada;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja obstoj okvirnega programa 
EU za raziskave in inovacije, Obzorje 
2020, in poziva k enostavnejšemu dostopu 
do njegovih sredstev; poudarja pomen 
vlaganja v raziskave in inovacije, da se 
ohrani konkurenčnost na svetovnem trgu 
na vseh področjih avtomobilskega 
sektorja, in sicer v varnosti v cestnem 
prometu, kakovostnih storitvah za 
stranke, okolju prijazni mobilnosti, 
naprednih tehnologijah in visoki dodani 
vrednosti izdelkov; poziva, naj se za 
financiranje takšnih projektov uporabijo 
sredstva Evropske investicijske banke; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, Svet in Evropski 
parlament, naj zagotovijo, da bo 
zakonodajni okvir, ki ureja avtomobilski 
sektor, dovolj prožen, da se bo hitro 
odzival in zajemal vse nove tehnološke 
dosežke in inovacije, ki podpirajo 
konkurenčnost avtomobilske industrije;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opominja, da ta evropski notranji trg 
ne bi smel služiti le proizvodnji in prodaji 
vozil, ampak tudi recikliranju vozil in 
njihovih delov ter surovin, ki so bile 
uporabljene za njihovo proizvodnjo;

Or. de

Predlog spremembe 10
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da proizvodnja 
industrijskega proizvoda, tj. vozila, 
napreduje po vrednostni verigi, h kateri 
bistveno prispeva evropska dobavna 
industrija, in da se ta dobavna industrija 
prav tako srečuje z evropskimi in 
svetovnimi izzivi avtomobilske industrije. 
Ta evropska dobavna veriga z inovacijami 
ustvarja lastne spodbude za prihodnost 
evropskih avtomobilov, poleg tega pa 
vzpostavlja lasten dopolnilni trg za 
nadomestne dele in dele za popravila. Ta 
poprodajni trg in udeleženci na njem so 
enakopravni trgu za končne izdelke, tj. 
vozila, in njihovim proizvajalcem, zato 
morajo biti enakopravni tudi pri udeležbi 
in upravljanju informacij o izdelkih; 

Or. de
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Predlog spremembe 11
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da imajo mala in srednja 
podjetja, ki dobavljajo sestavne dele 
evropskim proizvajalcem originalne 
opreme, pomembno vlogo pri razvoju 
avtomobilske industrije; opozarja tudi, da 
so mala in srednja podjetja ključni 
inovatorji v tem sektorju, in izraža 
obžalovanje, da imajo številna med njimi 
težave pri dostopu do sredstev prek 
Evropske investicijske banke; poziva k 
izboljšanju teh razmer, in sicer z 
zagotovitvijo lažjega dostopa do sredstev, 
ki so na voljo v okviru programa COSME 
(za konkurenčnost podjetij ter mala in 
srednja podjetja);

Or. en

Predlog spremembe 12
Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da nacionalni predpisi 
onemogočajo vzpostavitev notranjega trga 
za izboljšave motornih vozil in njihove 
nadomestne dele; izrecno poziva Komisijo, 
naj predloži predloge za uskladitev in 
nadaljnji razvoj tega sektorja;

Or. de
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Predlog spremembe 13
Jorgo Chatzimarkakis

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva, vendar 
ugotavlja, da razvoj električne mobilnosti 
v Evropi napreduje počasi; poziva, naj se 
prednost da razvoju ustrezne infrastrukture 
s primernimi naložbami na evropski in 
nacionalni ravni in s hitrim sprejetjem 
zakonodajnega predloga in skupnega 
standarda za vmesnike za polnjenje 
električnih vozil;

Or. de

Predlog spremembe 14
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da ukrepom za uvedbo 
potrebne infrastrukture s spodbujanjem 
primernih naložb na evropski in nacionalni 
ravni ter hitrim sprejetjem skupnega 
standarda za vmesnike za polnjenje 
električnih vozil in drugih ustreznih 
standardov; poziva Komisijo, naj po 
potrebi pripravi ustrezne zakonodajne 
predloge;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s skupnim 
standardom za alternativna goriva in 
pogonske sisteme, npr. s hitrim sprejetjem 
zakonodajnega predloga o skupnem 
standardu za vmesnike za polnjenje 
električnih vozil;

Or. de

(COM(2013) 18 final „DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi 
infrastrukture za alternativna goriva“)

Predlog spremembe 16
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva ali električna 
vozila in poziva, naj se prednost da razvoju 
ustrezne infrastrukture in spodbujanju 
ustreznih tehnologij s primernimi 
naložbami na evropski in nacionalni ravni,
hitrim sprejetjem zakonodajnega predloga, 
skupnim standardom za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil ter s 
spodbujanjem tehnologij in proizvodnih 
postopkov, ki izboljšujejo delovanje 
električnih vozil;

Or. de
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Predlog spremembe 17
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil; opozarja, da je 
pomembno ohraniti pozitiven odnos do 
inovativnih alternativnih rešitev za pogon 
električnih vozil, kakršna je tehnologija 
gorivnih celic;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni, pri prvih 
vključno z ustreznim financiranjem v 
okviru instrumenta za povezovanje 
Evrope, in s hitrim sprejetjem 
zakonodajnega predloga in skupnega 
standarda za vmesnike za polnjenje 
električnih vozil;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za 
vozila na alternativna goriva in poziva, naj 
se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

2. je seznanjen s predlogom za krepitev 
trga za vozila na alternativna goriva in 
poziva, naj se prednost da razvoju ustrezne 
infrastrukture s primernimi naložbami na 
evropski in nacionalni ravni in s hitrim 
sprejetjem zakonodajnega predloga in 
skupnega standarda za vmesnike za 
polnjenje električnih vozil;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja predlog za razvoj sistema 
označevanja goriva, da se potrošnikom 
zagotovijo lahko razumljive informacije o 
združljivosti njihovih vozil z 
razpoložljivimi vrstami goriva; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da je za boljše delovanje 
enotnega trga treba razširiti evropske 
standarde, ki temeljijo na proizvodnji 
certificiranih rezervnih delov in sestavnih 
delov, ki so odobreni znotraj EU; 

Or. en

Predlog spremembe 22
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da razvoj evropske 
avtomobilske industrije ne more temeljiti 
le na izvozu, temveč mora biti usmerjen 
tudi v povečanje domačega povpraševanja
preko javnih in zasebnih naložb in z 
izboljšanjem kupne moči evropskih 
državljanov;

3. je prepričan, da bi razvoj evropske 
avtomobilske industrije moral ohraniti 
močno izvozno komponento, istočasno pa 
bi moral biti usmerjen tudi v povečanje 
domačega povpraševanja na podlagi 
poštene konkurence; poziva evropsko 
avtomobilsko industrijo, naj prek inovacij 
in vodilnega položaja v tehnologiji še 
naprej zagotavlja kakovostne izdelke, da 
slednji ostanejo privlačni za državljane 
EU; 

Or. en

(Potrebno je preoblikovanje besedila, ker izjava, ki se nanaša na izvoz, izpade kot negativna. 
Izvoz vozil se ne sme zanemariti, ampak ga je treba spodbujati, saj zagotavlja pomemben del 

prihodka evropske avtomobilske industrije.)

Predlog spremembe 23
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da razvoj evropske 
avtomobilske industrije ne more temeljiti le 
na izvozu, temveč mora biti usmerjen tudi 
v povečanje domačega povpraševanja
preko javnih in zasebnih naložb in z 
izboljšanjem kupne moči evropskih 
državljanov;

3. je prepričan, da razvoj evropske 
avtomobilske industrije ne more temeljiti le 
na izvozu, temveč mora biti usmerjen tudi 
v povečanje domačega povpraševanja prek
javnih in zasebnih naložb in z izboljšanjem 
kupne moči evropskih državljanov;
poudarja, da vrsta in raven javnih naložb 
ne smeta ustvariti poznejšega škodljivega 
učinka na dolgoročno konkurenčnost 
industrije zaradi prevelike državne 
podpore;

Or. de

Predlog spremembe 24
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da razvoj evropske 
avtomobilske industrije ne more temeljiti le 
na izvozu, temveč mora biti usmerjen tudi 
v povečanje domačega povpraševanja
preko javnih in zasebnih naložb in z 
izboljšanjem kupne moči evropskih 
državljanov;

3. je prepričan, da zdravo stanje evropske 
avtomobilske industrije ne more temeljiti le 
na prihodkih od izvoza, temveč mora biti
usmerjeno tudi v povečanje domačega 
povpraševanja prek javnih in zasebnih 
naložb in z izboljšanjem kupne moči 
evropskih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 25
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da v različnih državah 
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članicah obstajajo različne vrste ukrepov 
za spodbujanje k nakupu novih vozil z 
učinkovito porabo goriva in majhnimi 
emisijami; poziva k izmenjavi takšnih 
dobrih praks; poziva države članice, naj 
razmislijo o inovativnih davčnih politikah, 
da državljane EU spodbudijo k nakupu 
novih okolju prijaznih avtomobilov; 

Or. en

Predlog spremembe 26
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 
na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčno politiko 
glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z 
bolj zavezujočimi ukrepi upošteva 
smernice o finančnih spodbudah, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in 
prispeva h konkurenčnosti industrije v EU;

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 
na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčno politiko 
glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z 
bolj zavezujočimi ukrepi upošteva 
smernice o finančnih spodbudah, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in 
prispeva h konkurenčnosti industrije v EU;
meni, da bi morali ukrepi na strani 
povpraševanja, pa tudi ukrepi, povezani z 
vsakdanjimi stroški in razmerami, 
potrošnike usmerjati k nakupu varnejših 
in okolju prijaznejših vozil; 

Or. en

Predlog spremembe 27
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 
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na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčno politiko 
glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z
bolj zavezujočimi ukrepi upošteva 
smernice o finančnih spodbudah, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in 
prispeva h konkurenčnosti industrije v EU;

na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčno politiko 
glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z 
ukrepi upošteva smernice o finančnih 
spodbudah, da zagotovi enake konkurenčne 
pogoje in prispeva h konkurenčnosti 
industrije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 
na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčno politiko
glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z 
bolj zavezujočimi ukrepi upošteva 
smernice o finančnih spodbudah, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in 
prispeva h konkurenčnosti industrije v EU;

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 
na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčnimi 
olajšavami glede vozil in goriva; prosi 
Komisijo, naj z bolj zavezujočimi ukrepi 
upošteva smernice o finančnih spodbudah, 
da zagotovi enake konkurenčne pogoje in 
prispeva h konkurenčnosti industrije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 29
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 
na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčno politiko 
glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z 
bolj zavezujočimi ukrepi upošteva 
smernice o finančnih spodbudah, da 
zagotovi enake konkurenčne pogoje in 

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov 
na strani povpraševanja, vključno s 
finančnimi spodbudami in davčno politiko 
glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z 
bolj zavezujočimi ukrepi upošteva 
smernice o finančnih spodbudah, da 
zagotovi primerljive konkurenčne pogoje 
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prispeva h konkurenčnosti industrije v EU; in prispeva h konkurenčnosti industrije v 
EU;

Or. de

Predlog spremembe 30
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne 
družbene posledice prestrukturiranja v 
sektorju čim manjše; je prepričan, da je 
evropski okvir za predvidevanje sprememb 
in blažitev socialnih učinkov 
prestrukturiranja, vključno z 
zakonodajnim aktom, nujen, tudi zato, da 
se prepreči izkrivljanje razmer na 
notranjem trgu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne
družbene posledice prestrukturiranja v 
sektorju čim manjše; je prepričan, da je
evropski okvir za predvidevanje sprememb 
in blažitev socialnih učinkov 
prestrukturiranja, vključno z 
zakonodajnim aktom, nujen, tudi zato, da
se prepreči izkrivljanje razmer na 
notranjem trgu;

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne
socialne posledice prestrukturiranja v 
sektorju čim manjše; poudarja, da je
odgovornost vsakega proizvajalca vozil, da
ob soočanju z izzivi poišče ustrezno 
rešitev, in opozarja, da načrti za 
prilagajanje z namenom zmanjšanja 
proizvodne zmogljivosti ne bi smeli 
prinašati dodatnih bremen za 
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davkoplačevalce;

Or. en

Predlog spremembe 32
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne
družbene posledice prestrukturiranja v 
sektorju čim manjše; je prepričan, da je 
evropski okvir za predvidevanje sprememb 
in blažitev socialnih učinkov
prestrukturiranja, vključno z zakonodajnim 
aktom, nujen, tudi zato, da se prepreči 
izkrivljanje razmer na notranjem trgu;

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne
socialne posledice industrijskega
prestrukturiranja v sektorju čim manjše;
istočasno priznava, da je treba odpraviti 
strukturni presežek zmogljivosti v 
avtomobilskem sektorju EU, sicer bo 
dolgoročna konkurenčnost utrpela 
nepopravljivo škodo; meni, da akcijski 
načrt CARS 2020 predstavlja dober
evropski okvir za predvidevanje 
sprememb, spodbujanje konkurenčnosti 
industrije, malih in srednjih podjetij ter 
priložnosti za dobavitelje, in ublažitev 
družbenega učinka prestrukturiranja;

Or. en

Predlog spremembe 33
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne
družbene posledice prestrukturiranja v 
sektorju čim manjše; je prepričan, da je 
evropski okvir za predvidevanje sprememb 
in blažitev socialnih učinkov 

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne
socialne posledice prestrukturiranja v 
sektorju čim manjše oz. da se v celoti 
preprečijo; poudarja poseben pomen 
dolgoročnega načrtovanja strukturnih 
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prestrukturiranja, vključno z zakonodajnim 
aktom, nujen, tudi zato, da se prepreči 
izkrivljanje razmer na notranjem trgu;

sprememb, ki ob morebitnih spremembah 
potreb po zaposlovanju zagotavlja 
zaposlitev prek usposabljanja za 
pridobitev ustreznih spretnosti, pa tudi 
nemoten prehod na nove proizvodne in 
poslovne modele; je prepričan, da je 
evropski okvir za predvidevanje sprememb 
in blažitev socialnih učinkov 
prestrukturiranja, vključno z zakonodajnim 
aktom, nujen, tudi zato, da se prepreči 
izkrivljanje razmer na notranjem trgu;

Or. de

Predlog spremembe 34
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava pomen javnega posredovanja, 
ki zagotavlja, da ostajajo negativne
družbene posledice prestrukturiranja v 
sektorju čim manjše; je prepričan, da je 
evropski okvir za predvidevanje sprememb 
in blažitev socialnih učinkov 
prestrukturiranja, vključno z zakonodajnim 
aktom, nujen, tudi zato, da se prepreči 
izkrivljanje razmer na notranjem trgu;

5. priznava pomen sorazmernega in ciljno 
usmerjenega javnega posredovanja, ki 
zagotavlja, da ostajajo negativne socialne
posledice prestrukturiranja v sektorju čim 
manjše; je prepričan, da je evropski okvir 
za predvidevanje sprememb in blažitev 
socialnih učinkov prestrukturiranja, 
vključno z zakonodajnim aktom, nujen, 
tudi zato, da se prepreči izkrivljanje razmer 
na notranjem trgu;

Or. de

Predlog spremembe 35
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja obstoj Sklada za 
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prilagoditev globalizaciji in Evropskega 
socialnega sklada ter poziva k njuni 
optimalni in usmerjeni uporabi v primerih 
prestrukturiranja v avtomobilskem 
sektorju, in sicer zlasti za 
preusposabljanje, prekvalificiranje in 
premestitev prizadetih delavcev ter za 
pomoč zadevnim regijam;

Or. en

Predlog spremembe 36
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da zaradi novih pogonskih 
tehnologij in alternativnih goriv poteka 
obsežen proces prestrukturiranja 
vrednostne verige do končnega izdelka, tj. 
vozila, in da to lahko negativno vpliva tudi 
na delavce, ki sodelujejo v tej vrednostni 
verigi; zato poziva Komisijo, naj opravi 
natančno oceno socialnih posledic tega 
tehnološkega prestrukturiranja 
evropskega notranjega trga.

Or. de

Predlog spremembe 37
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov, preglednost in varnost tudi na 
trgu rabljenih vozil, in naj si prizadeva za 

6. poziva Komisijo, naj skupaj z državami 
članicami spodbuja ukrepe, s katerimi bi 
zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov, preglednost in varnost na trgu 
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postopno ukinitev vozil, ki onesnažujejo 
okolje ter manj varnih vozil;

rabljenih vozil; pozdravlja njeno 
priporočilo v uredbi o tehničnih 
pregledih, da bi bilo ob vsakem pregledu 
treba zabeležiti število prevoženih 
kilometrov; meni, da bi pobude, kakršen 
je sistem „Car Pass“ v Belgiji, lahko 
spodbujali z evropskim standardom;  
ugotavlja, da morajo postopki ponovne 
registracije pri prenosih vozil tudi 
odvračati od čezmejnih goljufij v zvezi s 
številom prevoženih kilometrov; podpira 
ukrepe za spodbujanje postopne opustitve 
vozil, ki onesnažujejo okolje, ter manj 
varnih vozil;

Or. en

Predlog spremembe 38
Daniël van der Stoep

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov, preglednost in varnost tudi na 
trgu rabljenih vozil, in naj si prizadeva za 
postopno ukinitev vozil, ki onesnažujejo 
okolje ter manj varnih vozil;

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov, preglednost in varnost tudi na 
trgu rabljenih vozil;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sergio Gaetano Cofferati, Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 
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potrošnikov, preglednost in varnost tudi na 
trgu rabljenih vozil, in naj si prizadeva za 
postopno ukinitev vozil, ki onesnažujejo 
okolje ter manj varnih vozil;

potrošnikov, preglednost in varnost tudi na 
trgu rabljenih vozil, in naj si prizadeva za 
postopno opustitev vozil, ki onesnažujejo 
okolje, ter manj varnih vozil in 
standardizira ureditev ekološkega 
recikliranja rabljenih vozil;

Or. en

Predlog spremembe 40
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov, preglednost in varnost tudi na 
trgu rabljenih vozil, in naj si prizadeva za 
postopno ukinitev vozil, ki onesnažujejo 
okolje ter manj varnih vozil;

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s 
katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov, preglednost in varnost tudi na 
trgu rabljenih vozil, in naj si prizadeva za 
postopno opustitev vozil, ki onesnažujejo 
okolje, ter manj varnih vozil; izvzeta so 
vozila zgodovinskega pomena, kot je 
določeno v Uredbi 2012/380/EU1.

Or. en

Predlog spremembe 41
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora evropski notranji 
trg zagotoviti manevrski prostor in 
spodbude tudi vzdrževalcem, lastnikom in 
voznikom vozil zgodovinske vrednosti ter 
podjetjem in delavcem, ki delujejo na tem 

                                               
1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov 
ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES 
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področju, saj vzdrževanje, uporaba in 
ohranjanje vozil z zgodovinsko vrednostjo 
niso pomembni le v kulturnem in 
turističnem smislu, ampak imajo pri 
stalnem povečevanju števila teh vozil tudi 
gospodarsko vlogo; vendar poudarja, da 
je treba opredelitev vozila zgodovinske 
vrednosti uporabljati omejevalno, tako da 
bodo tudi pri stalnem povečevanju števila 
teh vozil njihovi sicer neznatni škodljivi 
učinki na varnost in okolje zaradi njihove 
posebnosti kot vozila zgodovinske 
vrednosti in zaradi odstopanj od 
tozadevnih standardov za nova vozila 
ostali na nizki ravni.

Or. de

Predlog spremembe 42
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opominja Evropsko komisijo, naj v 
prihodnje bolje izpolnjuje svojo vlogo 
„pametnega“ in daljnovidnega 
zakonodajalca, da bi industriji zagotovila 
dolgoročno varnost načrtovanja in s tem 
tudi konkurenčnost, hkrati pa 
potrošnikom izboljšala tudi pregled nad 
novimi vozili; poudarja, da mora biti v 
prihodnosti določanje novih in skupnih 
standardov za avtomobilsko industrijo bolj 
načrtovano in usklajeno. Pri tem je treba 
upoštevati tudi proizvodne cikle;

Or. de

Predlog spremembe 43
Malcolm Harbour
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. prosi Komisijo, naj reši težavo zavajanja 
potrošnikov s pristranskimi informacijami
o porabi goriva vozil in o okoljski
uspešnosti; poziva k hitremu razvoju
novega voznega cikla in preskusnega 
postopka.

7. prosi Komisijo, naj reši težavo zavajanja 
potrošnikov z informacijami, ki ne 
predstavljajo dejanske porabe goriva vozil 
in okoljske uspešnosti; podpira načrtovani 
razvoj novega voznega cikla in preskusnih 
postopkov ter poziva k njihovi takojšnji 
uvedbi;

Or. en

Predlog spremembe 44
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. prosi Komisijo, naj reši težavo zavajanja 
potrošnikov s pristranskimi informacijami 
o porabi goriva vozil in o okoljski 
uspešnosti; poziva k hitremu razvoju 
novega voznega cikla in preskusnega 
postopka.

7. prosi Komisijo, naj reši težavo zavajanja 
potrošnikov z zavajajočimi informacijami 
o porabi goriva vozil in o okoljski 
uspešnosti; poziva k hitremu razvoju 
novega voznega cikla in preskusnega 
postopka.

Or. en

Predlog spremembe 45
Preslav Borisov (Preslav Borissov)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja, da imajo regionalni in 
lokalni organi, odvisno od njihove 
pristojnosti, različna orodja za dejavno 
podpiranje avtomobilske industrije, zlasti 
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na področju spodbujanja električnih 
avtomobilov z upravljanjem parkirnega 
prostora in zagotavljanjem upravne 
podpore za naložbe v infrastrukture za 
alternativna goriva; poziva k izmenjavi 
takšnih praks na evropski ravni in 
njihovemu učinkovitemu usklajevanju;  
poziva k usmerjeni in optimizirani 
uporabi sredstev EU v skladu s posebnimi 
razvojnimi zahtevami zadevne regije; 

Or. en

Predlog spremembe 46
Kerstin Westphal, Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k izboljšanju obstoječih 
varnostnih standardov, zlasti za vozila 
kategorije L; poleg tega meni, da je treba 
izboljšati zahteve glede zaščite tovornih 
vozil pred podletom;

Or. de

Predlog spremembe 47
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj več pozornosti namenijo 
varnosti v cestnem prometu, tako da 
sprejmejo ukrepe v zvezi z vozili, 
infrastrukturami in vedenjem voznikov; v 
zvezi s tem opozarja na resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 3. julija 
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2013, ki poziva k hitri uvedbi sistema klica 
v sili e-Call in vsebuje natančne zahteve 
glede varstva podatkov, jasnosti v zvezi z 
odgovornostjo več vpletenih akterjev, 
tehnološke nevtralnosti in preglednosti za 
potrošnike; poleg tega opozarja na 
zahtevo Parlamenta, da mora sistem e-
Call temeljiti na interoperabilni platformi, 
ki ima odprt dostop za morebitne 
prihodnje v vozilo vgrajene opcijske 
aplikacije ali storitve, ki ustrezajo 
standardom o varnosti, zaščiti, varstvu 
podatkov in varovanju zasebnosti, ter 
omogoča prosto izbiro za potrošnike in 
odprt dostop za ponudnike storitev;

Or. en

Predlog spremembe 48
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. potrjuje svojo podporo pregledu okvira 
homologacije in se veseli sodelovanja s 
Komisijo in istočasnega spodbujanja 
dialoga zainteresiranih strani; 

Or. en

Predlog spremembe 49
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. opozarja, da je treba ohraniti 
konstruktiven, pregleden in spoštljiv 
odnos med različnimi zainteresiranimi 
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stranmi v industriji motornih vozil, zlasti 
med proizvajalci in njihovimi trgovci, in 
da se je treba izogibati neravnovesjem v 
korist močnejšega v odnosu, ki bi lahko 
škodljivo vplivala tudi na potrošnike; 

Or. it

Predlog spremembe 50
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. pozdravlja namero Komisije, da bo 
izvajala preskuse sorazmernosti pri 
predlaganih izvedbenih ukrepih za 
obstoječe zakonodajne zahteve; ugotavlja, 
da je bila njegova zaskrbljenost glede 
zahtev v zvezi z nedovoljenimi 
spremembami in emisijami izhlapevanja 
za vozila kategorije L izrecno priznana;

Or. en

Predlog spremembe 51
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja pomen mednarodnega 
regulativnega usklajevanja pri podpiranju 
svetovne konkurenčnosti evropske 
avtomobilske industrije; podpira reformo 
Sporazuma UN/ECE iz leta 1958 in razvoj 
mednarodnega sistema homologacije 
(IWVTA); poziva Komisijo, naj celoviteje 
vključi Parlament v zagotavljanje 
politične podpore s strani svetovnih 
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partnerjev, da se poveča prepoznavnost 
teh ključnih projektov; 

Or. en

Predlog spremembe 52
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. obžaluje sklep konference 
predsednikov o prepovedi sodelovanja 
poslancev Evropskega parlamenta v 
razpravah o akcijskem načrtu CARS 
2020; ugotavlja, da sodelujejo številne 
druge predstavniške organizacije in 
politiki iz držav članic; poziva konferenco 
predsednikov, naj glede na to, da se v 
okviru akcijskega načrta CARS 2020 
razvijajo pomembni predlogi glede 
prihodnosti avtomobilske industrije, 
ponovno preuči ta sklep; meni, da 
sodelovanje v skupinah za politiko ne 
spodkopava neodvisnosti Parlamenta 
glede na to, da bo slednji natančno 
preučil in odobril vsakršno zakonodajo, ki 
se bo razvila v okviru akcijskega načrta 
CARS 2020;

Or. en


