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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. painottaa, että autoteollisuutta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman on 
noudatettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja sääntelyä on täydennettävä 
infrastruktuuriin tehtävillä investoinneilla ja toimilla, joilla lisätään kysyntää ja 
inhimillistä pääomaa; katsoo tässä yhteydessä, että edistykselliseen teknologiaan tehtävät 
investoinnit, esimerkiksi toimet liikenneturvallisuuden parantamiseksi, 
hiilidioksidipäästöjen torjumiseksi sekä saaste- ja melupäästöjen vähentämiseksi, ovat 
keskeisessä asemassa tukemassa lisäarvon tuottamista ja uusien työpaikkojen luomista;

2. panee tyytyväisenä merkille ehdotuksen vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 
ajoneuvojen markkina-aseman vahvistamiseksi ja vaatii asettamaan etusijalle 
asianmukaisten infrastruktuurien kehittämisen siten, että huolehditaan asianmukaisista 
investoinneista sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla ja hyväksytään nopeasti 
lainsäädäntöehdotus ja yhteiset standardit sähköajoneuvojen latauspaikoille;

3. katsoo, että Euroopan autoteollisuuden kehittäminen ei voi perustua yksinomaan vientiin, 
vaan painoarvoa olisi annettava myös kotimaisen kysynnän edistämiselle siten, että 
tehdään julkisia ja yksityisiä investointeja ja lisätään unionin kansalaisten ostovoimaa;

4. kehottaa koordinoimaan paremmin kysyntäpuolen toimia, myös taloudellisia kannustimia 
ja veropolitiikkaa, niin ajoneuvojen kuin polttoaineidenkin kohdalla; pyytää komissiolta 
taloudellisia kannustimia koskevien ohjeiden jatkoksi sitovampia toimia, jotta voidaan 
varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset ja edistää teollisuudenalan kilpailukykyä 
kaikkialla EU:ssa;

5. on tietoinen julkisten toimien merkityksestä varmistettaessa, että kaikenlaisten 
rakennemuutosten negatiiviset yhteiskunnalliset seuraukset pysyvät mahdollisimman 
pieninä; katsoo, että muutosten ennakoimiseksi ja rakennemuutosten aiheuttamien 
sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi tarvitaan eurooppalainen kehys, johon kuuluu 
myös säädös, jotta voitaisiin myös välttää mahdollinen sisämarkkinoiden vääristyminen;

6. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan korkealaatuinen 
kuluttajasuoja, avoimuus ja turvallisuus myös käytettyjen autojen markkinoilla, sekä 
tekemään työtä sen eteen, että saastuttavat ja vähemmän turvalliset ajoneuvot saadaan 
vähitellen pois liikenteestä;

7. pyytää komissiota puuttumaan ongelmaan, joka koskee kuluttajien johtamista harhaan 
ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja ympäristövaikutusten suhteen; kehottaa kehittämään 
nopeasti uuden, ajamista koskevan testisyklin ja testausmenettelyn.


