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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että unionin autoteollisuus, joka tarjoaa nykyisin suoraan tai välillisesti 
12 miljoonaa työpaikkaa, on strategisesti tärkeä EU:n taloudelle ja työllisyydelle, ja 
huomauttaa, että sen myönteinen vaikutus EU:n kauppataseeseen on varteenotettava 
kolmansista maista peräisin olevien yrityksien lisääntyneestä ja toisinaan epärehellisestä 
kilpailusta huolimatta;

2. toteaa, että EU:n uusien autojen markkinat taantuvat, vaikka puhtaita polttoaineita 
käyttävien ajoneuvojen (sähkö-, hybridi- ja ladattavien hybridiajoneuvojen) kysyntä 
kasvaa; kehottaa komissiota panemaan viipymättä täytäntöön kestävän strategian, jolla 
edistetään ja tehostetaan eurooppalaista autoteollisuutta, erityisesti CARS 2020 
-toimintasuunnitelman toimia, jotta autoteollisuus voi säilyttää tehokkuutensa ja 
kilpailukykynsä sekä saada jalansijaa uusilla markkinoilla;

3. huomauttaa, että kansainvälisen energiajärjestön mukaan vuoteen 2050 mennessä lähes 
60 prosenttia koko maailmassa myydyistä uusista autoista on hybridi-, ladattavia hybridi-
tai sähköautoja;

4. painottaa, että eurooppalaiset valmistajat ovat jäämässä jälkeen puhtaita polttoaineita 
käyttävien ajoneuvojen markkinoilla mutta kansallisilla tavoitteilla tuetaan näiden 
markkinoiden kasvua;

5. korostaa tarvetta lisätä liikennealan sähköistämistä seuraavina vuosikymmeninä EU:n 
muiden politiikkojen mukaisesti;

6. toteaa, että kysyntä kehittyvillä markkinoilla kasvaa niin luksusautojen luokassa kuin 
matalamman hintatason segmenteissä ja että Euroopan teollisuuden kilpailukyky paranee 
näissä segmenteissä;

7. on vakuuttunut siitä, että autoteollisuus on teknologisten innovaatioiden keskeinen 
kannustaja ja tärkeä talouskasvun edistäjä; katsoo, että vahvan innovaatiotoiminnan 
ylläpitäminen on olennaisen tärkeää autoteollisuudelle, jotta se voi säilyttää kestävyyteen 
ja teknologiaan liittyvän etulyöntiasemansa, edistää työllisyyttä ja tukea yrityksiä, pk-
yritykset mukaan luettuina, ja parantaa näin kansainvälistä kilpailukykyä; katsoo, että 
saastuttamattomien ajoneuvojen valmistaminen vähentäisi Euroopan energiariippuvuutta 
kolmansista maista; korostaa, että julkisilla liikenneverkoilla, liikenteen sujuvuudella ja 
älykkäiden kaupunkien teknisillä läpimurroilla, joita ovat esimerkiksi hybridiajoneuvot tai 
päästöttömät ajoneuvot, on voimakas vipuvaikutus Euroopan autoteollisuuden 
kilpailukyvyn parantamiseen; painottaa julkisten hankintojen asemaa tässä yhteydessä 
silloin, kun niitä käytetään teollisuuspolitiikan strategisena välineenä; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään ja toimiaan Euroopan johtoaseman 
vahvistamiseksi kansainvälisten normien luomisessa ja varmistamaan siten, että EU voi 
säilyttää teknologisen johtoaseman maailmanmarkkinoilla; korostaa selkeän ja vakaan 



PE514.643v02-00 4/6 AD\1002505FI.doc

FI

oikeudellisen ja verotusta koskevan kehyksen olennaisen tärkeää merkitystä 
autoteollisuuden investointien edistämisessä;

8. korostaa tarvetta investoida uusien tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen ja luoda 
kuluttajille kaikkialla maailmassa suunniteltuja innovatiivisia teknologioita, jotta voidaan 
tukea EU:n arvoketjun laajenemista;

9. painottaa, että edessä olevat ympäristöhaasteet ovat tärkeitä innovoinnin edistäjiä; 
muistuttaa, että teknistä edistystä on tapahduttava edelleen, jotta voidaan parantaa 
ajoneuvojen ympäristötehokkuutta ja tukea samalla vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 
ajoneuvojen, kuten sähköajoneuvojen, kehittämistä ja markkinoille saattamista; muistuttaa 
myös, että on edistettävä edelleen teknistä sääntelyä, jolla pyritään vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä entisestään;

10. tukee korkean tason CARS 21 -työryhmän aikaan saamaa konsensusta siitä, että unionin 
kauppapolitiikalla olisi parannettava EU:n kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla 
yhdenmukaistamalla kansainvälistä ajoneuvoja koskevaa sääntelyä ja että olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon se, miten tärkeää on pitää eurooppalaisen autoteollisuuden 
tuotantopohja vahvana, innovatiivisena ja kilpailukykyisenä, ja huomauttaa painokkaasti, 
että tämä ei saisi missään tapauksessa tapahtua työntekijöiden oikeuksien eikä sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden tai sosiaalisten normien kustannuksella; 

11. korostaa niiden monen- ja kahdenkeskisten neuvottelujen merkitystä, joilla pyritään 
edistämään vastavuoroisuutta markkinoille pääsyssä sekä vähentämään ja poistamaan 
tulleja ja tullien ulkopuolisia esteitä, jos ne eivät ole perusteltuja terveyden ja ympäristön 
suojeluun liittyvien seikkojen vuoksi; katsoo, että unionin kauppasopimuksiin ja 
kahdenväliseen sääntely-yhteistyöhön olisi sisällyttävä merkittäviä sitoumuksia sellaisten 
tullien ulkopuolisten esteiden poistamisesta, jotka vaikuttavat EU:n autoteollisuuteen, ja 
niissä olisi turvattava tuontiraaka-aineiden saanti; korostaa, että eurooppalaisten yritysten 
teollisoikeudet on suojattava tehokkaasti ja että unionin kaikkien kumppanimaiden on 
kunnioitettava niitä;

12. kehottaa komissiota jatkamaan maailmanlaajuista standardointia koskevia ponnistelujaan; 
katsoo, että EU:n kauppakumppanien olisi hyväksyttävä Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission (UNECE) WP29:n säännöt ja että innovatiivisia teknologioita 
varten on löydettävä uusia yleismaailmallisia ratkaisuja, kuten yleispistoke sähköautoille;

13. toteaa, että on tärkeää nopeuttaa koko ajoneuvon kansainvälisen tyyppihyväksynnän sekä 
korjausta ja huoltoa varten tarvittavien varaosien vastavuoroista tunnustamista koskevan 
uuden asetusehdotuksen laatimista, jotta voitaisiin vähentää hallinnollista kuormitusta, 
jota aiheutuu saman ajoneuvomallin saattamisesta kolmansien maiden markkinoille;

14. painottaa, että standardeja ja teknistä sääntelyä koskevien kansainvälisten 
yhteistyökehysten olisi oltava ensisijainen vaihtoehto pyrittäessä standardien ja sääntelyn 
yhdenmukaistamiseen ja että kaikkia kahdenvälisiä aloitteita olisi kehitettävä 
monenvälisiksi, jolloin mukaan otettaisiin myös kehittyvät taloudet; katsoo tässä 
yhteydessä, että EU:n olisi edelleen parannettava ympäristövaatimuksiaan ja yritettävä 
asettaa niihin perustuvat korkeimmat kansainväliset normit; 
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15. pitää myönteisenä transatlanttisessa talousneuvostossa tehtyä aloitetta sähköajoneuvojen 
turvallisuutta ja edistämistä koskevia maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä koskevan työn 
aloittamisesta, ja korostaa, että on tärkeää houkutella mukaan paljon osallistujia, EU:n 
keskeiset kauppakumppanit mukaan luettuina;

16. vaatii komissiota varmistamaan, että kaikkia nykyisten ja tulevien kauppaneuvottelujen ja 
-sopimusten sitoumuksia noudatetaan käytännössä; kehottaa komissiota käyttämään 
Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan suojakeinoja ja hyödyntämään 
tarvittaessa riitojenratkaisumenettelyä EU:n autoteollisuuden suojelemiseksi ja torjumaan 
EU:n etujen vastaisia laittomia kauppakäytäntöjä, kuten tuontiautoista perittäviä 
erityisveroja;

17. katsoo, että investointitoimintaa kasvumarkkinoilla on vahvistettava ja se on turvattava 
kauppasopimuksilla;

18. katsoo, että eurooppalaisten yritysten olisi otettava käyttöön yritysten yhteiskuntavastuuta 
ja työntekijöiden osallistumista koskevat EU:n standardit myös kolmansissa maissa, joihin 
tehdään investointeja, ja että alueellista kehitystä olisi edistettävä;

19. pyytää komissiota sisällyttämään tulevia kauppasopimuksia koskeviin vaikutusten 
ennakkoarviointeihin autoteollisuuden kilpailukyvyn, tekemään uusia selvityksiä niiden 
voimaantulon jälkeen ja arvioimaan säännöllisesti sekä tällä hetkellä voimassa olevien että 
neuvoteltavana olevien sopimusten kerrannaisvaikutuksia määriteltyjen erityiskriteerien 
perusteella, sidosryhmien osallistuminen mukaan luettuna;

20. kehottaa komissiota kehittämään mahdollisimman pian teollisuuspolitiikastaan strategisen 
vision, joka auttaisi rakenteellisesta ylikapasiteetista kärsiviä teollisuudenaloja, kuten 
autoteollisuutta, ennakoimaan suuntauksia siirtämällä tuotantoaan tulevaisuuden aloille, 
kuten hiilidioksidipäästöttömään julkiseen liikenteeseen.
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