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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να 
ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, συμπληρώνοντας τη νομοθετική ρύθμιση με 
επενδύσεις σε υποδομές και δράσεις για την τόνωση της ζήτησης και την ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επενδύσεις σε προηγμένες 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την 
αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 και τη μείωση των εκπομπών ρύπων και θορύβου, είναι 
ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και θέσεων 
εργασίας·

2. χαιρετίζει την πρόταση για ενίσχυση της αγοράς για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου και 
ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών μέσω επαρκών 
επενδύσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και μέσω της ταχείας έγκρισης της 
νομοθετικής πρότασης και ενός κοινού προτύπου για τη διεπαφή επαναφόρτισης για τα 
ηλεκτρικά οχήματα·

3. πιστεύει ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν μπορεί να βασίζεται 
μόνο στις εξαγωγές, αλλά θα πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
εγχώριας ζήτησης, μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της ενίσχυσης της 
αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων πολιτών·

4. ζητεί ενισχυμένο συντονισμό των μέτρων από την πλευρά της ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κινήτρων και της φορολογικής πολιτικής, τόσο 
σε σχέση με τα οχήματα όσο και σε σχέση με τα καύσιμα· ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή οικονομικών 
κινήτρων, υλοποιώντας πιο δεσμευτικές δράσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού και να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε όλη 
την ΕΕ·

5. αναγνωρίζει τη σημασία της δημόσιας παρέμβασης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
αρνητικές κοινωνικές συνέπειες τυχόν αναδιάρθρωσης του κλάδου περιορίζονται στο 
ελάχιστο· πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πρόβλεψη της αλλαγής και την 
άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας 
νομοθετικής πράξης, είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθούν μεταξύ άλλων και 
τυχόν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά·

6. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών, διαφάνειας και ασφάλειας, μεταξύ άλλων και στην αγορά 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, και να εργαστεί για τη σταδιακή εξάλειψη των ρυπογόνων 
και λιγότερο ασφαλών οχημάτων·

7. καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο πρόβλημα της παραπλάνησης των καταναλωτών 
μέσω μεροληπτικών πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις 
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περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη ενός νέου κύκλου 
δοκιμών οδήγησης και μιας νέας διαδικασίας δοκιμών.


