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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že európsky akčný plán pre automobilový priemysel musí uplatňovať 
holistický prístup a dopĺňať nariadenie investíciami do infraštruktúry a opatreniami na 
zvýšenie dopytu a posilňovanie ľudského kapitálu; v tejto súvislosti sa domnieva, že 
investície do vyspelých technológií, vrátane opatrení na zlepšenie bezpečnosti cestnej 
premávky, riešenie emisií CO2 a zníženie emisií škodlivín a hluku, výrazne podporujú 
vytváranie pridanej hodnoty a zamestnanosti ;

2. víta návrh na posilnenie trhu vozidiel na alternatívny pohon, a naliehavo žiada, aby sa 
priorita kládla na rozvoj vhodných infraštruktúr prostredníctvom vhodných investícií na 
európskej a národnej úrovni a rýchleho prijatia legislatívneho návrhu a spoločných noriem 
dobíjacieho rozhrania pre elektrické vozidlá;

3. domnieva sa, že rozvoj európskeho automobilového priemyslu sa nemôže spoľahnúť iba 
na vývoz, ale mal by sa zamerať aj na posilnenie domáceho dopytu, a to prostredníctvom 
verejných a súkromných investícií a zvýšenia kúpnej sily európskych občanov;

4. vyzýva na vyššiu koordináciu opatrení na strane dopytu, vrátane finančných stimulov a 
daňovej politiky, a to aj pre vozidlá aj pre pohonné hmoty; žiada Komisiu, aby 
postupovala podľa usmernení o finančných stimuloch pomocou viacerých záväzných 
opatrení s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky a prispieť ku konkurencieschopnosti 
tohto odvetvia v EÚ;

5. uznáva význam verejnej intervencie s cieľom zabezpečiť, že negatívne sociálne dôsledky 
akejkoľvek reštrukturalizácie sektora sú obmedzené na minimum; je presvedčený, že 
európsky rámec pre predvídanie zmien a zmierenie sociálneho vplyvu reštrukturalizácie, 
vrátane legislatívneho aktu, je nevyhnutný aj preto, aby sa zabránilo narušeniu vnútorného 
trhu;

6. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa, transparentnosti a bezpečnosti aj na trhu ojazdených automobilov a aby sa 
usilovala o postupnú elimináciu znečisťovania životného prostredia a menej bezpečných 
vozidiel;

7. žiada Komisiu, aby reagovala na problém zavádzania spotrebiteľa prostredníctvom 
skreslených informácií o spotrebe paliva vozidiel a environmentálneho správania; vyzýva 
na urýchlené vytvorenie nového cyklu skúšok z vedenia motorových vozidiel a 
skúšobného postupu.


