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ET

ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et Euroopa autotööstuse tegevuskava peab järgima terviklikku lähenemist, 
täiendades reguleerimist taristuinvesteeringute ning nõudlust ergutavate ja inimkapitali 
edendavate meetmetega; usub, et selles kontekstis on lisandväärtuse ja töökohtade loomise 
seisukohalt väga olulised kõrgtehnoloogiatesse tehtavad investeeringud, sealhulgas 
meetmed, mis parandavad liiklusohutust ja vähendavad süsihappegaasi- ja saasteheidet 
ning mürataset;

2. väljendab heameelt ettepaneku üle tugevdada alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite 
turupositsiooni ja nõuab tungivalt, et sobivate taristute väljaarendamist tuleks pidada 
esmatähtsaks piisavalt suure Euroopa ja riikliku rahastuse abil, samuti seadusandliku 
ettepaneku kiire vastuvõtmise ja ühtse standardi kehtestamise teel elektrisõidukite 
laadimisliidestele;

3. usub, et Euroopa autotööstuse areng ei tohiks sõltuda ainult ekspordist, vaid avaliku ja 
erasektori investeeringute ja ELi kodanike ostujõu suurendamise teel tuleks keskenduda 
ka sisenõudluse edendamisele;

4. nõuab nõudlusega seotud meetmete, sealhulgas rahaliste stiimulite ja maksupoliitika 
paremat koordineerimist nii sõidukite kui kütuste osas; palub komisjonil täiendada rahalisi 
stiimuleid käsitlevaid suuniseid siduvamate meetmetega, et tagada võrdsed 
konkurentsitingimused ja tööstusharu konkurentsivõime kogu ELi ulatuses;

5. tunnustab riikliku sekkumise tähtsust, mis abil tagataks, et sektori mistahes 
ümberkorraldamise tulemusel tekkivad negatiivsed sotsiaalsed tagajärjed oleks 
võimalikult väikesed; usub, et muutuste ennetamiseks ja ümberkorralduste sotsiaalse mõju 
leevendamiseks tuleb luua Euroopa raamistik ja seadusandlik akt, muuhulgas 
konkurentsimoonutuste ärahoidmiseks siseturul; 

6. palub komisjonil võtta meetmeid, et tagada ka kasutatud autode turul kõrgetasemeline 
tarbijakaitse, läbipaistvus ja turvalisus ning järkjärgult kõrvaldada saastavad ja ohtlikud 
sõidukid;

7. palub komisjonil tegeleda probleemiga, et sõiduki kütusekulu ja keskkonnatoime kohta 
esitatakse erapoolik teave, millega eksitatakse tarbijaid; nõuab uue sõidukatse tsükli ja -
menetluse kiiret arendamist.


