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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že se evropský akční plán pro automobilový průmysl musí držet holistického 
přístupu a doplnit regulaci investicemi do infrastruktury a opatřeními na zvýšení poptávky
a zlepšení lidského kapitálu; v této souvislosti se domnívá, že investice do vyspělých 
technologií, včetně opatření na zlepšení bezpečnosti silničního provozu, na vypořádání se
s CO2 a na snížení emisí znečišťujících látek a hluku, jsou zcela zásadní pro vytváření 
přidané hodnoty a pracovních míst;

2. vítá návrh na posílení trhu s vozidly na alternativní pohon a naléhavě vyzývá k tomu, aby 
byl jako priorita stanoven rozvoj vhodné infrastruktury prostřednictvím přiměřených 
investic na evropské a vnitrostátní úrovni a rychlým přijetím legislativního návrhu
a společných standardů dobíjecích rozhraní pro elektrická vozidla;

3. domnívá se, že rozvoj evropského automobilového průmyslu se nemůže spoléhat pouze na 
vývoz, ale že by se měl rovněž zaměřit na zvýšení domácí poptávky prostřednictvím 
veřejných a soukromých investic a zesílením kupní síly evropských občanů;

4. požaduje posílení koordinace opatření na straně poptávky, a to včetně finančních pobídek
a daňové politiky, pokud jde o vozidla i palivo; žádá Komisi, aby se řídila pokyny ohledně 
finančních pobídek přijetím závaznějších opatření v zájmu zajištění rovných podmínek
a přispění ke konkurenceschopnosti průmyslu napříč EU;

5. uznává význam veřejné intervence, pokud jde o zajištění toho, aby byly nepříznivé 
sociální dopady jakékoli restrukturalizace tohoto odvětví udrženy na nejmenší míře; 
domnívá se, že evropský rámec pro předjímání změn a zmírnění sociálního dopadu 
restrukturalizace, včetně legislativního aktu, je nezbytný, a to také proto, aby se předešlo 
jakýmkoli narušením vnitřního trhu;

6. vyzývá Komisi, aby přijala opatření k zajištění vysoké míry ochrany spotřebitelů, 
transparentnosti a bezpečnosti také na trhu s použitými automobily a aby usilovala
o postupné vyřazení znečišťujících a méně bezpečných vozidel;

7. žádá Komisi, aby reagovala na problém uvádění spotřebitelů v omyl na základě 
neobjektivních informací o spotřebě paliva a environmentální výkonnosti vozidla; 
požaduje rychlé vytvoření nového cyklu zkoušek v provozu a zkušebního postupu.


