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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Europos veiksmų plane automobilių pramonei turi būti laikomasi holistinio 
metodo, papildančio reglamentavimą investicijomis į infrastruktūrą  ir veiksmais, skirtais 
skatinti paklausą ir didinti žmogiškąjį kapitalą; šiuo požiūriu mano, kad investicijos į 
pažangesnes technologijas, įskaitant priemones, skirtas pagerinti kelių eismo saugumą, 
spręsti CO2 klausimą ir mažinti išmetamų teršalų kiekį bei triukšmingumą, yra svarbios, 
siekiant skatinti pridėtinės vertės ir darbo vietų kūrimą;

2. teigiamai vertina pasiūlymą stiprinti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių 
rinką ir ragina teikti pirmenybę atitinkamos infrastruktūros plėtrai, skiriant pakankamai 
investicijų Europos ir nacionaliniu lygmenimis, taip pat nedelsiant priimant pasiūlymą dėl 
teisės akto ir bendrus standartus dėl elektromobiliams skirtų įkrovimo priemonių;

3. mano, kad Europos automobilių pramonės plėtra negali pasikliauti tik eksportu – taip pat  
reikėtų daugiau dėmesio skirti vidaus paklausos skatinimui per viešas ir privačias 
investicijas bei didinti Europos piliečių perkamąją galią;

4. ragina imtis geresnio priemonių paklausos srityje koordinavimo, įskaitant finansines 
paskatas ir mokesčių politiką, skirtą automobiliams ir degalams; ragina Komisiją laikytis 
gairių dėl finansinių paskatų ir imtis labiau įpareigojančių priemonių, siekiant užtikrinti 
vienodas veiklos sąlygas ir prisidėti prie atitinkamo sektoriaus konkurencingumo visoje 
ES;

5. pripažįsta viešosios intervencijos svarbą, siekiant užtikrinti, kad neigiamos socialinės 
restruktūrizavimo pasekmės sektoriuje būtų kuo mažesnės; mano, kad siekiant išvengti 
vidaus rinkos iškraipymų reikalingos Europos normos, įskaitant teisėkūros procedūra 
priimamą aktą, skirtos numatyti pokyčius ir švelninti socialinį restruktūrizavimo poveikį;

6. ragina Komisiją imtis priemonių, kad naudotų automobilių rinkoje taip pat būtų 
užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos, skaidrumo ir saugumo lygis, ir imtis veiklos 
siekiant palaipsniui likviduoti teršiančias ir ne tokias saugias transporto priemones;

7. ragina Komisiją spręsti vartotojų klaidinimo,  kai pateikiama šališka informacija apie 
transporto priemonių degalų sąnaudas ir aplinkosauginį veiksmingumą, problemą; ragina 
nedelsiant parengti naują važiavimo bandymų ciklą ir procedūrą.


