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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai gépjárműiparra vonatkozó cselekvési tervnek holisztikus 
megközelítést kell követnie, a szabályozást infrastrukturális beruházásokkal, valamint a 
keresletet és a humán tőkét növelő lépésekkel egészítve ki; úgy véli ennek kapcsán, hogy 
a fejlett technológiák terén tett beruházások, beleértve a közúti biztonság javítására, a 
szén-dioxid kibocsátás, valamint a szennyezőanyag- és zajkibocsátás csökkentésére tett 
lépéseket, alapvető fontosságúak a hozzáadott érték létrehozása és a munkahelyteremtés 
szempontjából;

2. üdvözli az alternatív üzemanyaggal működő járművek piacának erősítésére tett 
javaslatokat, és sürgeti a megfelelő infrastruktúra fejlesztésének prioritássá tételét, a 
megfelelő, európai és nemzeti szintű beruházások, és a jogalkotási javaslat gyors 
elfogadása révén, továbbá az elektromos járműveket feltöltésére szolgáló készülékek 
csatlakozói közös szabványának kialakításával;

3. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar fejlesztése nem függhet csak az exporttól, hanem a 
hazai kereslet élénkítésére is összpontosítania kell, köz- és magánberuházások, valamint 
az európai polgárok vásárlóerejének növelése révén;

4. szorgalmazza a keresletoldali intézkedések szorosabb összehangolását, beleértve a 
pénzügyi ösztönzőket és az adópolitikát, mind a járművek, mind az üzemanyagok 
tekintetében; kéri a Bizottságot, hogy a pénzügyi ösztönzőkre vonatkozó iránymutatásokat 
kövessék kötelezőbb érvényű lépések, amelyek egyenlő feltételeket biztosítanak, és az 
egész Európai Unióban hozzájárulnak az iparág versenyképességéhez;

5. Elismeri az állami beavatkozás fontos szerepét a szektorban zajló bármilyen jellegű 
szerkezetátalakítás negatív társadalmi következményei minimális szintre szorításának 
biztosítása terén. úgy véli, hogy szükség van egy – jogalkotási aktust is magában foglaló –
európai keretre a változások előrejelzése és a szerkezetátalakítás társadalmi 
következményeinek enyhítése, valamint a belső piac torzulásának elkerülése érdekében;

6. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a magas szintű fogyasztóvédelem, az 
átláthatóság és a biztonság garantálása érdekében a használtautó-piacon is, valamint a 
szennyező és kevésbé biztonságos járművek fokozatos kivezetése érdekében;

7. kéri a Bizottságot, hogy kezelje a fogyasztók félrevezetésének problémáját a járművek 
fogyasztása és környezeti teljesítménye terén; kéri egy új menetciklus módszerének és 
eljárásának mihamarabbi kidolgozását.


