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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at en europæisk handlingsplan for bilindustrien skal følge en holistisk 
tilgang, hvor lovgivning suppleres med investering i infrastruktur og foranstaltninger til 
fremme af efterspørgsel og menneskelig kapital; mener i denne sammenhæng, at 
investeringer i avanceret teknologi, herunder foranstaltninger til at øge 
færdselssikkerheden, tackle CO2 og reducere emission af forurenende stoffer og 
støjemission, er af afgørende betydning for at støtte skabelsen af merværdi og job;

2. glæder sig over forslaget om at styrke markedet for køretøjer, der kører på alternative 
brændstoffer, og opfordrer indtrængende til, at der gives prioritet til udviklingen af 
passende infrastruktur ved hjælp af tilstrækkelige investeringer på europæisk og nationalt 
niveau samt ved hjælp af en hurtig vedtagelse af lovgivningsforslag og en fælles standard 
for genopladningsgrænsefladen for eldrevne køretøjer;

3. mener, at udviklingen af den europæiske bilindustri ikke må være afhængig af eksport 
alene, men også bør fokusere på at fremme den interne efterspørgsel ved hjælp af 
offentlige og private investeringer og styrkelse af EU-borgernes købekraft;

4. opfordrer til en snævrere samordning af efterspørgselsregulerende foranstaltninger, 
herunder økonomiske incitamenter og skattepolitiske foranstaltninger, både for køretøjer 
og brændstoffer; anmoder Kommissionen om at følge op på retningslinjerne for 
økonomiske incitamenter med mere bindende foranstaltninger med henblik på at sikre lige 
konkurrencevilkår og bidrage til industriens konkurrenceevne i hele EU;

5. anerkender betydningen af offentlig indgriben til sikring af, at de negative 
samfundsmæssige virkninger af enhver omstrukturering i denne sektor holdes på et
minimum; mener, at en europæisk ramme til foregribelse af forandringer og afhjælpning 
af de samfundsmæssige virkninger af omstrukturering, herunder en retsakt, er nødvendig –
bl.a. for at undgå forvridninger af det indre marked;

6. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til sikring af et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse, gennemsigtighed og sikkerhed, herunder også på brugtbilsmarkedet, 
samt at arbejde hen imod en gradvis udfasning af forurenende og mindre sikre køretøjer;

7. anmoder Kommissionen om at gribe ind over for problemet med vildledning af 
forbrugerne gennem tendentiøse oplysninger om køretøjers brændstofforbrug og 
miljøresultater; opfordrer til en hurtig udvikling af en ny cyklus og procedure for 
prøvekørsel.


