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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че европейският план за действие за автомобилната промишленост 
трябва да следва цялостен подход, допълващ регулацията с инвестиции в 
инфраструктура и действия за насърчаване на търсенето и подобряване на човешкия 
капитал; счита в тази връзка, че инвестициите в авангардни технологии, 
включително мерките за подобряване на безопасността на движението по пътищата, 
за справяне с CO2 и намаляване на замърсителите и излъчвания шум, са от 
жизненоважно значение за подкрепа на създаването на добавена стойност и работни 
места;

2. приветства предложението за укрепване на пазара на превозни средства, работещи с 
алтернативно гориво, и настоятелно призовава да се отдаде приоритет на развитието 
на подходяща инфраструктура чрез адекватни инвестиции на европейско и 
национално равнище, както и чрез бързото приемане на законодателното 
предложение и на общ стандарт за интерфейса за зареждане на електрическите 
превозни средства;

3. счита, че развитието на автомобилната промишленост в Европа не може да разчита 
единствено на износа, а следва също да се съсредоточи върху повишаването на 
вътрешното търсене чрез публични и частни инвестиции и върху подобряването на 
покупателната способност на европейските граждани;

4. призовава за засилена координация на мерките по отношение на търсенето, 
включително финансови стимули и данъчната политика, както на превозни 
средства, така и на горива; призовава Комисията да следва насоките относно 
финансовите стимули с по-обвързващи действия, за да осигури равнопоставени 
условия на конкуренция и да допринесе за конкурентоспособността на 
промишлеността в целия ЕС;

5. признава значението на публичната интервенция, за да се гарантира, че 
отрицателните социални последици от всяко преструктуриране в сектора са сведени 
до минимум; счита, че е необходима европейска рамка за предвиждане на 
промяната и смекчаване на социалното въздействие на преструктурирането, 
включително законодателен акт, с цел също така да се избегнат нарушения на 
вътрешния пазар;

6. призовава Комисията да предприеме мерки, за да се гарантира високо равнище на 
защита на потребителите, прозрачност и сигурност и на пазара на автомобили втора 
употреба, както и да работи за постепенно премахване на замърсяващите и по-малко 
безопасните превозни средства;

7. призовава Комисията да намери решение на проблема с въвеждането в заблуждение 
на потребителите чрез тенденциозна информация за потреблението гориво и 
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екологичните показатели на превозното средство; призовава за бързо развитие на 
нов цикъл на изпитване и процедура на изпитване при управление.


