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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att en europeisk åtgärdsplan för bilindustrin måste utgå från 
en helhetssyn, som kompletterar lagstiftning med infrastrukturinvesteringar och åtgärder 
för att stimulera efterfrågan och förbättra humankapitalet. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att investeringar i avancerad teknik, inbegripet åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten, bekämpa koldioxidutsläpp och minska utsläpp av föroreningar och 
buller, är avgörande för att skapa ökat mervärde och fler arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att stärka marknaden för 
alternativbränslefordon, och kräver eftertryckligen att utveckling av lämplig infrastruktur 
ska prioriteras genom tillräckliga investeringar på europeisk och nationell nivå, och 
genom att lagstiftningsförslaget och en gemensam standard för laddningsgränssnitt för 
elfordon antas snabbt.

3. Europaparlamentet anser att utvecklingen av den europeiska bilindustrin inte kan förlita 
sig på enbart export, utan också bör inrikta sig på att stimulera inhemsk efterfrågan, 
genom offentliga och privata investeringar och genom att förbättra de europeiska 
medborgarnas köpkraft.

4. Europaparlamentet efterlyser bättre samordning av åtgärder på efterfrågesidan, inbegripet 
ekonomiska incitament och skattepolitik, avseende såväl fordon som drivmedel. 
Kommissionen uppmanas att följa riktlinjerna om ekonomiska incitament med mera 
bindande åtgärder för att garantera rättvisa villkor och bidra till branschens 
konkurrenskraft i hela EU.

5. Europaparlamentet är medvetet om vikten av offentlig inblandning för att se till att de 
negativa samhälleliga följderna av eventuella omstruktureringar i sektorn blir så små som 
möjligt. Parlamentet anser att ett europeiskt ramverk för beredskap för förändringar och 
för att dämpa samhällseffekterna av omstrukturering, inbegripet en rättsakt, behövs, också 
för att förhindra snedvridningar på den inre marknaden.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att garantera en hög 
konsumentskyddsnivå, transparens och säkerhet också på marknaden för begagnade bilar, 
och att verka för en stegvis avveckling av förorenande och mindre säkra fordon.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lösa problemet med vilseledande av 
konsumenterna genom missvisande information om fordonens bränslekonsumtion och 
miljöprestanda. Parlamentet efterlyser en snabb utveckling av en ny körtestcykel och 
ett nytt provningsförfarande.


