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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas rīcības plānā attiecībā uz autobūves nozari ir jāievēro holistiska pieeja, 
regulējumu papildinot ar ieguldījumiem infrastruktūrā un pasākumiem pieprasījuma 
veicināšanai un cilvēkkapitāla attīstības sekmēšanai;  šajā sakarībā uzskata, ka ieguldījumi 
progresīvajās tehnoloģijās, tostarp pasākumos, ar kuriem uzlabo ceļu drošību, risina CO2
problēmu un mazina piesārņojošās un trokšņa emisijas, ir būtiski pievienotās vērtības un 
darbvietu radīšanas atbalstam;

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu par tirgus stiprināšanu attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas 
darbināmi ar alternatīvu degvielu, un mudina piešķirt prioritāti atbilstīgu infrastruktūru 
izveidei, izmantojot piemērotus ieguldījumus Eiropas un valstu līmenī un ātri pieņemot 
likumdošanas priekšlikumu un vienotus standartus par elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
saskarnes infrastruktūru;

3. uzskata, ka Eiropas autobūves nozare nevar balstīties tikai uz eksportu, bet tai būtu arī 
jāpievērš īpaša uzmanība iekšzemes pieprasījuma sekmēšanai, izmantojot publiskos un 
privātos ieguldījumus un uzlabojot Eiropas iedzīvotāju pirktspēju;

4. prasa stingrāk koordinēt pieprasījuma puses pasākumus, tostarp finansiālos stimulus un 
nodokļu politiku gan attiecībā uz transportlīdzekļiem, gan degvielām; aicina Komisiju 
papildināt pamatnostādnes par finansiāliem stimuliem ar saistošiem pasākumiem, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un sekmētu nozares konkurētspēju visā 
ES teritorijā;

5. atzīst, cik nozīmīga ir publiskā sektora intervence, lai nodrošinātu to, ka pārstrukturēšanās 
negatīvās sociālās sekas tiek samazinātas līdz minimumam; uzskata, ka ir nepieciešams 
Eiropas regulējums, tostarp leģislatīvs akts, saistībā ar pārmaiņu prognozēšanu un 
pārstrukturēšanas sociālās ietekmes mazināšanu, un arī tāpēc, lai nepieļautu iekšējā tirgus 
kropļojumus;

6. aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, 
pārredzamību un drošību arī lietoto automobiļu tirgū, un veltīt centienus tam, lai panāktu 
piesārņojošu un nedrošāku transportlīdzekļu pakāpenisku izņemšana no apgrozības;.

7. aicina Komisiju reaģēt uz pircēju maldināšanas problēmu, kas izpaužas kā neobjektīvas 
informācijas sniegšana par transportlīdzekļa degvielas patēriņu un ekoloģiskajiem 
raksturlielumiem; prasa steidzami izstrādāt jaunu braukšanas testa ciklu un procedūru.


