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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że unijny plan działania w zakresie przemysłu motoryzacyjnego musi opierać 
się na całościowym podejściu, w ramach którego uzupełnieniem przepisów są inwestycje 
w infrastrukturę i działania mające na celu zwiększenie popytu i rozwinięcie kapitału 
ludzkiego; w tym kontekście uważa, że inwestycje w zaawansowane technologie, w tym 
w środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwiązaniu problemu 
emisji CO2 i zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i hałasu, mają podstawowe znaczenie dla 
wspierania tworzenia wartości dodanej i miejsc pracy;

2. z zadowoleniem przyjmuje propozycję wzmocnienia rynku pojazdów napędzanych 
paliwem alternatywnym i nalega na przyznanie priorytetu rozwojowi odpowiedniej 
infrastruktury poprzez odpowiednie inwestycje na poziomie europejskim i krajowym, a 
także poprzez sprawne przyjęcie wniosku ustawodawczego oraz wspólnego standardu 
dotyczącego punktów ładowania pojazdów elektronicznych;

3. uważa, że rozwój europejskiego przemysłu motoryzacyjnego nie może opierać się na 
samym wywozie, ale powinien koncentrować się również na zwiększeniu wewnętrznego 
popytu dzięki publicznym i prywatnym inwestycjom oraz zwiększeniu siły nabywczej 
europejskich obywateli;

4. wzywa do usprawnienia koordynacji środków po stronie popytu, w tym zachęt 
finansowych i polityki podatkowej, zarówno w odniesieniu do pojazdów, jak i paliwa; 
wzywa Komisję do stosowania się do wytycznych dotyczących zachęt finansowych i 
podjęcia bardziej wiążących działań w celu zapewnienia równych warunków działania i 
przyczynienia się do konkurencyjności tego przemysłu w całej UE;

5. uznaje wagę interwencji publicznej dla zagwarantowania ograniczenia do minimum 
niekorzystnych skutków społecznych wszelkich restrukturyzacji w tym sektorze; uważa, 
że aby uniknąć zakłóceń na rynku wewnętrznym, konieczne są europejskie ramy służące 
wychodzeniu naprzeciw zmianom i łagodzeniu społecznych skutków restrukturyzacji, a 
także akt ustawodawczy poświęcony tym zagadnieniom;

6. wzywa Komisję do podjęcia działań w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
konsumenta, przejrzystości i bezpieczeństwa również na rynku samochodów używanych, 
także do prowadzenia działań zmierzających do stopniowego wycofania 
zanieczyszczających i mniej bezpiecznych pojazdów;

7. zwraca się do Komisji o podjęcie problemu wprowadzania w błąd konsumentów poprzez 
tendencyjne informacje dotyczące zużycia paliwa oraz efektywności środowiskowej 
pojazdów; wzywa do szybkiego opracowania nowego cyklu badań jazdy i nowej 
procedury badań.


