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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat een Europees actieplan voor de automobielindustrie uit dient te gaan van 
een holistische aanpak door regelgeving te combineren met investeringen in de 
infrastructuur en acties om de vraag te stimuleren en het menselijk kapitaal te vergroten; is 
in dit verband de mening toegedaan dat investeringen in geavanceerde technologieën, 
waaronder maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, voor de aanpak van de 
CO2 en ter beperking van de milieuvervuiling en geluidshinder van vitaal belang zijn om 
het scheppen van een meerwaarde en banen te ondersteunen;

2. is ingenomen met het voorstel ter versterking van de markt voor voertuigen die op 
alternatieve brandstoffen lopen, en dringt aan op het geven van prioriteit aan de 
ontwikkeling van de geschikte infrastructuren door adequate investeringen op Europees en 
nationaal niveau, alsmede door de spoedige aanname van het wetgevingsvoorstel en een 
gemeenschappelijke standaard voor de oplaadinterface voor elektrische voertuigen;

3. is van mening dat de ontwikkeling van de Europese automobielindustrie niet alleen 
afhankelijk mag zijn van de export, maar ook gericht dient te zijn op het stimuleren van de 
binnenlandse vraag door particuliere en overheidsinvesteringen en de vergroting van de 
koopkracht van de Europese burgers;

4. verlangt een intensievere coördinatie van op de vraagzijde gerichte maatregelen, 
waaronder financiële stimulering en belastingbeleid, voor zowel voertuigen als 
brandstoffen; verzoekt de Commissie om als vervolg op de richtsnoeren voor financiële 
stimulering met dwingender maatregelen te komen om voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden te zorgen en een bijdrage te leveren aan het 
concurrentievermogen van de industrie binnen de gehele EU; 

5. erkent het belang van overheidsingrijpen om ervoor te zorgen dat de negatieve 
maatschappelijke gevolgen van herstructurering in de sector tot een minimum beperkt 
blijven; is van mening dat een Europees kader om te anticiperen op verandering en de 
maatschappelijke gevolgen van herstructurering op te vangen, met inbegrip van een 
wetgeving, noodzakelijk is, mede om verstoringen van de interne markt te voorkomen;

6. verlangt dat de Commissie maatregelen neemt om een hoge mate van 
consumentenbescherming, transparantie en veiligheid te garanderen, ook op de markt voor 
tweedehands auto's, en ernaar toewerkt dat vervuilende en minder veilige voertuigen 
geleidelijk uit het verkeer verdwijnen;

7. verlangt van de Commissie om een antwoord te vinden voor het probleem van 
consumentenmisleiding door tendentieuze informatie inzake brandstofverbruik en 
milieuprestaties; dringt aan op het spoedig ontwikkelen van een nieuwe rijtestcyclus en 
testprocedure. 


