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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mora evropski akcijski načrt za avtomobilsko industrijo slediti celostnemu 
pristopu in uredbo dopolniti z infrastrukturnimi naložbami in ukrepi, da se spodbudi 
povpraševanje in poveča človeški kapital; ob tem meni, da so naložbe v sodobne 
tehnologije, vključno z ukrepi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, zmanjšanje 
emisij CO2 in znižanje emisij onesnaževal in hrupa poglavitnega pomena, da se spodbudi 
ustvarjanje dodane vrednosti in novih delovnih mest;

2. pozdravlja predlog za krepitev trga za vozila na alternativna goriva in poziva, naj se 
prednost da razvoju ustrezne infrastrukture s primernimi naložbami na evropski in 
nacionalni ravni in s hitrim sprejetjem zakonodajnega predloga in skupnega standarda za 
vmesnike za polnjenje električnih vozil;

3. je prepričan, da razvoj evropske avtomobilske industrije ne more temeljiti le na izvozu, 
temveč mora biti usmerjen tudi v povečanje domačega povpraševanja preko javnih in 
zasebnih naložb in z izboljšanjem kupne moči evropskih državljanov;

4. poziva k boljšemu usklajevanju ukrepov na strani povpraševanja, vključno s finančnimi 
spodbudami in davčno politiko glede vozil in goriva; prosi Komisijo, naj z bolj 
zavezujočimi ukrepi upošteva smernice o finančnih spodbudah, da zagotovi enake 
konkurenčne pogoje in prispeva h konkurenčnosti industrije v EU;

5. priznava pomen javnega posredovanja, ki zagotavlja, da ostajajo negativne družbene 
posledice prestrukturiranja v sektorju čim manjše; je prepričan, da je evropski okvir za 
predvidevanje sprememb in blažitev socialnih učinkov prestrukturiranja, vključno z 
zakonodajnim aktom, nujen, tudi zato, da se prepreči izkrivljanje razmer na notranjem 
trgu;

6. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi zagotovila visoko raven varstva 
potrošnikov, preglednost in varnost tudi na trgu rabljenih vozil, in naj si prizadeva za 
postopno ukinitev vozil, ki onesnažujejo okolje ter manj varnih vozil;

7. prosi Komisijo, naj reši težavo zavajanja potrošnikov s pristranskimi informacijami o 
porabi goriva vozil in o okoljski uspešnosti; poziva k hitremu razvoju novega voznega 
cikla in preskusnega postopka.


