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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Realça que um plano de ação europeu para a indústria automóvel tem de seguir uma 
abordagem holística, complementando a regulamentação com investimentos nas 
infraestruturas e ações destinadas a impulsionar a procura e reforçar o capital humano; 
neste contexto, está convicto de que os investimentos em tecnologias avançadas -
incluindo medidas para melhorar a segurança rodoviária, enfrentar o CO2 e reduzir as 
emissões poluentes e sonoras - são essenciais para apoiar a criação de valor acrescentado e 
emprego;

2. Congratula-se com a proposta no sentido de reforçar o mercado dos veículos que 
funcionam a combustíveis alternativos e exorta a que se dê prioridade ao desenvolvimento 
de infraestruturas adequadas através de investimentos adequados a nível europeu e 
nacional, bem como da aprovação rápida da proposta legislativa e duma norma comum 
sobre a interface de recarga dos veículos elétricos;

3. Considera que o desenvolvimento duma indústria automóvel europeia não pode depender 
apenas das exportações mas também se deve concentrar no fomento da procura interna 
através de investimentos públicos e privados e do reforço do poder de compra dos 
cidadãos europeus;

4. Exorta a uma maior coordenação das medidas relativas à procura, incluindo incentivos 
financeiros e a política fiscal, tanto em matéria de veículos como de combustíveis; solicita 
à Comissão que dê seguimento às orientações em matéria de incentivos financeiros com 
ações mais vinculativas, a fim de assegurar a igualdade de condições e contribuir para a 
competitividade da indústria em toda a UE;

5. Reconhece a importância da intervenção pública para garantir que os efeitos sociais 
negativos dos processos de reestruturação sejam tão reduzidos tanto quanto possível; está 
convicto de que é necessário um quadro europeu para antecipar a mudança e suavizar os 
efeitos sociais dos processos de reestruturação, incluindo um ato legislativo, também para 
evitar quaisquer distorções do mercado interno;

6. Exorta a Comissão a tomar medidas para assegurar um nível elevado de proteção dos 
consumidores, transparência e segurança também no mercado de veículos em segunda 
mão e a fazer esforços com vista à eliminação gradual dos veículos poluentes e menos 
seguros;

7. Solicita à Comissão que dê resposta ao problema da indução em erro dos consumidores 
através de informações tendenciosas sobre o consumo de combustível dos veículos e o 
desempenho ambiental; solicita o desenvolvimento rápido de um novo ciclo de ensaio de 
condução e de um novo procedimento de ensaio.


