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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că un plan de acțiune european pentru industria automobilelor trebuie să se 
bazeze pe o abordare holistică, în cadrul căreia reglementările să fie însoțite de investiții în 
infrastructură și de acțiuni pentru stimularea cererii și consolidarea capitalului uman; 
consideră, în acest context, că investițiile în tehnologii avansate, inclusiv măsurile pentru 
îmbunătățirea siguranței rutiere, combaterea emisiilor de CO2 și reducerea emisiilor de 
substanțe poluante și a nivelului de zgomot, sunt esențiale pentru a se sprijini crearea de 
valoare adăugată și de locuri de muncă;

2. salută propunerea de consolidare a pieței de vehicule propulsate cu combustibili alternativi 
și îndeamnă să se acorde prioritate dezvoltării de infrastructuri adecvate prin investiții 
suficiente la nivel european și național, dar și prin adoptarea rapidă a propunerii 
legislative și a unui standard comun privind interfața de reîncărcare a vehiculelor 
electrice;

3. consideră că dezvoltarea industriei europene de automobile nu poate fi bazată numai pe 
exporturi, ci ar trebui să se concentreze și asupra stimulării cererii pe plan intern, prin 
investiții publice și private și îmbunătățirea puterii de cumpărare a cetățenilor europeni;

4. solicită o mai bună coordonare a măsurilor legate de cerere, inclusiv a stimulentelor 
financiare și a politicii fiscale, atât în privința vehiculelor, cât și în privința 
combustibililor; solicită Comisiei ca, după orientările privind stimulentele financiare, să 
întreprindă mai multe acțiuni cu caracter obligatoriu pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile și pentru a contribui la competitivitatea industriei pe întreg teritoriul 
UE;

5. recunoaște importanța intervențiilor publice pentru a asigura faptul că repercusiunile 
sociale negative ale unei eventuale restructurări a sectorului sunt reduse la minimum; 
consideră că este necesar un cadru european, inclusiv un act legislativ, pentru anticiparea 
schimbărilor și atenuarea impactului social al restructurării, printre altele pentru a evita o 
posibilă denaturare a pieței interne;

6. invită Comisia să ia măsuri pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, 
transparență și securitate și pe piața mașinilor la mâna a doua și să depună eforturi pentru 
o eliminare treptată a vehiculelor poluante și mai puțin sigure;

7. solicită Comisiei să abordeze problema inducerii în eroare a consumatorilor prin 
informații necorespunzătoare legate de consumul de carburanți al vehiculelor și de 
performanța de mediu; solicită să se dezvolte rapid un nou ciclu de testare de conducere și 
o nouă procedură de testare.


