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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li pjan ta' azzjoni Ewropew għall-industrija tal-karozzi jrid isegwi approċċ 
ħolistiku, li jikkumplimenta r-regolamentazzjoni b'investimenti tal-infrastruttura u 
azzjonijiet biex tiżdied id-domanda u jikber il-kapital uman; f'dan il-kuntest jemmen li l-
investimenti fit-teknoloġiji avvanzati, inklużi miżuri li jtejbu s-sikurezza fit-toroq, 
jittrattaw is-CO2 u jnaqqsu l-emissjonijiet inkwinanti u tal-istorbju, huma vitali biex 
jappoġġjaw il-ħolqien ta' valur miżjud u l-impjiegi;

2. Jilqa' l-proposta għal tisħiħ tas-suq għall-vetturi tal-fjuwil alternattiv, u jħeġġeġ li tingħata 
prijorità lill-iżvilupp ta' infrastrutturi xierqa permezz ta' investimenti adegwati fil-livell 
Ewropew u nazzjonali, u permezz tal-adozzjoni mgħaġġla tal-proposta leġiżlattiva u ta' 
standard komuni dwar l-interfaċċja tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi;

3. Jemmen li l-iżvilupp tal-industrija tal-karozzi Ewropea ma jistax jiddependi biss fuq l-
esportazzjoni imma għandu jiffoka wkoll fuq iż-żieda fid-domanda domestika, permezz ta' 
investimenti pubbliċi u privati u t-titjib tal-kapaċità tal-akkwist taċ-ċittadini Ewropej;

4. Jitlob għal koordinazzjoni aktar b'saħħitha tal-miżuri mil-lat ta' domanda, inklużi l-
inċentivi finanzjarji u l-politika tat-tassazzjoni, kemm għall-vetturi kif ukoll għall-fjuwils; 
jitlob lill-Kummissjoni biex issegwi l-linji gwida dwar l-inċentivi finanzjarji b'azzjonijiet 
aktar vinkolanti biex jiżguraw kundizzjonijiet ekwi u jikkontribwixxu għall-kompetittività 
tal-industrija mal-UE kollha;

5. Jirrikonoxxi l-importanza tal-intervent pubbliku biex jiġi żgurat li l-konsegwenzi soċjali 
negattivi ta' kwalunkwe ristrutturazzjoni fis-settur jinżammu għal minimu; jemmen li l-
qafas Ewropew biex tiġi antiċipata l-bidla u jittaffa l-impatt soċjali tar-ristrutturazzjoni, 
inkluż att leġiżlattiv, huwa neċessarju, ukoll sabiex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni tas-
suq intern;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri ħalli tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumaturi, trasparenza u sigurtà wkoll fis-suq tal-karozzi użati, u ħalli taħdem favur it-
tneħħija gradwali ta' vetturi li jniġġsu u li huma inqas sikuri;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tirreaġixxi għall-problema li jiġu mqarrqa l-konsumaturi 
permezz ta' informazzjoni preġudikata dwar il-konsum tal-fjuwil tal-vetturi u l-
prestazzjoni ambjentali; jitlob għal żvilupp mgħaġġel biex ikun hemm ċiklu u proċedura 
tal-eżami tas-sewqan ġodda.


