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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Unió autóipara, amely jelenleg Európában közvetve vagy 
közvetlenül 12 millió személyt foglalkoztat, stratégiai jelentőségű az uniós gazdaság és 
foglalkoztatás szempontjából, és rámutat, hogy jelentős mértékben hozzájárul az Unió 
kereskedelmi mérlegének egyensúlyához, a harmadik országok vállalatainak részéről 
tapasztalható megnövekedett, és néha tisztességtelen verseny ellenére;

2. elismeri, hogy az új gépjárművek uniós piaca csökkenőben van, ugyanakkor a tiszta 
meghajtású (elektromos, hibrid, hálózatról tölthető) járművek iránti igény nő; felszólítja a 
Bizottságot az európai autóipar támogatását és erősítését szolgáló fenntartható stratégia –
különösen a CARS 2020 intézkedések – késedelem nélküli végrehajtására annak
érdekében, hogy az ipar megőrizhesse eredményességét és versenyképességét, és új 
piacokhoz jusson;

3. rámutat, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2050-re a világon eladott 
gépjárművek majdnem 60%-a hibrid, hálózatról tölthető vagy elektromos jármű lesz;

4. hangsúlyozza, hogy az európai gyártók lemaradtak a tiszta meghajtású járművek piacán, 
de a nemzeti célkitűzések támogatják e piac további növekedését;

5. hangsúlyozza, hogy az elkövetkező évtizedekben más uniós politikákkal összhangban 
nagyobb mértékben kell villamosítani a közlekedési ágazatot;

6. elismeri, hogy a feltörekvő piacokon a kereslet nemcsak a luxusjárművek iránt fog nőni, 
hanem az alacsonyabb piaci szegmensekben is, és az európai ipar e szegmensekben 
versenyképesebb lesz;

7. meggyőződése, hogy az ipar a technológiai innováció alapvető hajtóereje és a növekedés 
fontos multiplikátora; úgy véli, hogy az innováció magas szintjének fenntartása alapvető 
fontosságú annak érdekében, hogy az iparág megtarthassa vezető szerepét a 
fenntarthatóság és a technológia terén, valamint a foglalkoztatás előmozdítása és a 
vállalatok, köztük a kis- és középvállalkozások támogatása érdekében, növelve 
nemzetközi versenyképességüket; úgy véli, hogy a tiszta járművek modelljei 
csökkentenék az Unió harmadik országoktól való energetikai függőségét; hangsúlyozza, 
hogy a tömegközlekedési hálózatok, a közlekedési mobilitás és az intelligens városok 
technikai áttörései – például a hibrid és a nulla kibocsátású járművek – az európai 
gépjárműipar versenyképességének hatékony előmozdítói; felhívja a figyelmet arra, hogy 
a közbeszerzések döntő szerepet tölthetnek be e téren, ha az iparpolitika stratégiai 
eszközeként alkalmazzák őket; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák 
európai szintű és globális együttműködésüket, és tegyenek több erőfeszítést annak 
érdekében, hogy Európa vezető szerepe megerősödjön a nemzetközi normák 
kialakításában, így biztosítva a világpiacon technológiai eredményeink elsődlegességét; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy egyértelmű és szilárd jogi és adózási keret álljon 
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rendelkezésre a gépjárműiparban megvalósuló beruházások támogatásához;

8. hangsúlyozza, hogy be kell fektetni az új termékek formatervezésébe és gyártásába, a 
globális fogyasztókat megcélzó innovatív technológiák létrehozásával, szem előtt tartva a 
tágabb uniós értéklánc növekedésének támogatását,

9. hangsúlyozza, hogy az előttünk álló környezetvédelmi kihívások az innováció fontos 
hajtómotorjai; emlékeztet arra, hogy további technológiai előrelépésre van szükség a 
járművek környezetvédelmi hatékonyságának javítása érdekében, miközben elő kell 
mozdítani az alternatív üzemanyaggal működő, például az elektromos járművek 
fejlesztését és piaci elterjedését; emlékeztet arra is, hogy tovább kell fejleszteni a CO2-
kibocsátás további csökkentését szolgáló műszaki szabályozást;

10. támogatja a CARS 21 magas szintű munkacsoport által elért konszenzust, amely szerint az 
Unió kereskedelempolitikájának a gépjárművekre vonatkozó szabályozások nemzetközi 
harmonizációja révén növelnie kell az EU versenyképességét a globális piacokon, és teljes 
mértékben figyelembe kell vennie egy erős, innovatív és versenyképes autóipari gyártási 
bázis fenntartásának fontosságát, és határozottan rámutat, hogy ez semmilyen 
körülmények között nem történhet a munkavállalói jogok és a társadalmi igazságosság 
vagy normák rovására; 

11. hangsúlyozza a vámjellegű és nem vámjellegű kereskedelmi akadályok – amennyiben 
ezeket nem igazolják az egészség és a környezet védelmével kapcsolatos megfontolások –
csökkentésére és megszüntetésére irányuló többoldalú és kétoldalú tárgyalások, valamint a 
piacokhoz való hozzáférés kölcsönössége előmozdításának fontosságát; úgy véli, hogy az 
Unió kereskedelmi megállapodásaiban és kétoldalú kereskedelmi együttműködései során 
jelentős kötelezettségvállalásokról kellene megállapodásra jutni az Unió gépjárműiparára 
kiható nem vámjellegű kereskedelmi akadályok megszüntetését illetően, és biztosítani 
kellene a hozzáférést az importált nyersanyagokhoz; hangsúlyozza, hogy az Unió összes
partnerországának hatékonyan kell védenie és tiszteletben kell tartania az európai 
vállalkozások ipari tulajdonjogait;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a globális szabványosítás irányában tett 
erőfeszítéseit. úgy véli, hogy az EU kereskedelmi partnereinek el kell fogadniuk az 
UNECE WP.29-es szabványokat, és olyan új, egyetemes megoldásokat kell találni az 
innovatív technológiákra, mint az elektromos autók csatlakozójának általános szabványa.

13. elismeri annak fontosságát, hogy felgyorsítsák a teljes járművekre, valamint a javításhoz 
és karbantartáshoz szükséges pótalkatrészekre vonatkozó nemzetközi típusjóváhagyás 
kölcsönös elismeréséről szóló rendeletjavaslat kidolgozását annak érdekében, hogy 
csökkenjenek az egyazon gépjárműmodell harmadik országok piacára történő 
bevezetésével kapcsolatos adminisztratív terhek;

14. hangsúlyozza, hogy továbbra is a szabványok és műszaki szabályozások terén 
megvalósuló együttműködésre vonatkozó nemzetközi kereteknek kell elsőbbséget 
biztosítani a szabványok és szabályozások harmonizációjának elérése érdekében, és 
minden kétoldalú kezdeményezést a többoldalúvá tétel lehetőségének szem előtt tartásával 
kell kidolgozni, ideértve a feltörekvő gazdaságokat is; ebben az összefüggésben az EU-
nak folytatnia kell környezetvédelmi előírásainak javítását, valamint erre alapozva kell 
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szorgalmaznia a legfejlettebb nemzetközi normák bevezetését; 

15. üdvözli, hogy a Transzatlanti Gazdasági Tanács keretében kezdeményezték az elektromos 
járművek biztonságosságáról és támogatásáról szóló globális műszaki előírás 
kidolgozásának elindítását, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kezdeményezéshez 
számos tag csatlakozzon, köztük az EU legfontosabb kereskedelmi partnerei;

16. szorgalmazza, hogy a Bizottság bizonyosodjon meg arról, hogy a jelenleg zajló és 
jövőbeli kereskedelmi megállapodások és egyezmények minden kötelezettségvállalása 
hatékony módon teljesül-e; felszólítja az Uniót, hogy gépjárműiparának megőrzése, és az 
uniós érdekekkel ellenkező, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – mint az import 
járművekre kivetett különadók – elhárítása érdekében vezesse be a WTO-szabályoknak 
megfelelő kereskedelmi védelmi eszközöket, és amennyiben szükséges, alkalmazza a 
vitarendezési mechanizmusokat;

17. úgy véli, hogy kereskedelmi megállapodások segítségével erősíteni és védeni kell a 
gyorsan növekvő piacokon a beruházási tevékenységeket.

18. úgy véli, hogy az európai vállalatoknak végre kell hajtaniuk a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással (CSR) és a munkavállalói részvétellel kapcsolatos uniós normákat 
azokban a harmadik országokban is, ahová beruházások irányulnak, továbbá elő kell 
segíteni a regionális fejlődést.

19. kéri a Bizottságot, hogy a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó előzetes 
hatásvizsgálatait terjessze ki a gépjárműágazat versenyképességének kérdésére, végezzen 
új vizsgálatokat a hatálybelépésüket követően, és rendszeresen vizsgálja a jelenleg 
hatályban lévő, illetve az éppen tárgyalt megállapodások halmozott hatását, konkrét és 
előre meghatározott kritériumok alapján, beleértve az érintettek bevonásának módját;

20. sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb dolgozzon ki az iparpolitikájára vonatkozó stratégiai 
tervet, amely segítené a szerkezeti kapacitástöbbletekkel küzdő ágazatokat, például a 
gépjárműágazatot abban, hogy elébe menjenek a trendeknek és olyan átalakításokat 
végezzenek, amelyek révén a jövő ágazataivá válhatnak, például nulla CO2-kibocsátású 
tömegközlekedési eszközök gyártása révén.
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