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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad Sąjungos automobilių pramonė, kuri šiuo metu Europoje užtikrina 12 mln. 
tiesioginių ar netiesioginių darbo vietų, yra strategiškai svarbi ekonomikai ir užimtumui 
ES, ir atkreipia dėmesį į didelį teigiamą šio sektoriaus įnašą į ES prekybos balansą, 
nepaisant padidėjusios ir kartais nesąžiningos trečiųjų šalių įmonių konkurencijos;

2. pripažįsta, kad ES naujų automobilių rinka mažėja, nors didėja netaršia energija varomų 
automobilių (elektrinių, hibridinių, įkraunamų iš elektros tinklo) paklausa; ragina 
Komisiją nedelsiant įgyvendinti tvarią strategiją, skirtą automobilių pramonei skatinti ir 
stiprinti, ypač CARS 2020 priemones, siekiant šiai pramonei suteikti galimybę išlikti 
efektyviai ir konkurencingai ir patekti į naujas rinkas;

3. pažymi, kad, Tarptautinės energetikos agentūros nuomone, iki 2050 m. beveik 60 proc. 
visame pasaulyje parduodamų naujų automobilių bus hibridiniai, įkraunami iš elektros 
tinklo arba elektriniai automobiliai;

4. pabrėžia, kad Europos gamintojai atsilieka netaršia energija varomų automobilių rinkoje, 
tačiau nacionaliniuose planuose numatoma remti tolesnį šios rinkos augimą;

5. pabrėžia, kad būsimais dešimtmečiais reikia daugiau elektrifikuoti transporto sektorių, 
atsižvelgiant į kitas ES politikos kryptis;

6. pripažįsta, kad paklausa besiformuojančiose rinkose didės ne tik prabangos kategorijoje, 
bet ir žemesniuose segmentuose, ir kad Europos pramonė šiuose segmentuose bus 
konkurencingesnė;

7. yra įsitikinęs, kad šis pramonės sektorius yra pagrindinė technologinių inovacijų varomoji 
jėga ir reikšmingai prisideda prie ekonomikos augimo; mano, jog siekiant didinti 
konkurencingumą tarptautiniu mastu labai svarbu išlaikyti aukštą inovacijų lygį tam, kad 
šis pramonės sektorius ir toliau išliktų modernus tvarumo, technologijų požiūriais ir 
skatintų užimtumą ir paramą įmonėms, įskaitant MVĮ; mano, kad sukūrus netaršius 
automobilius sumažėtų Europos energetinė priklausomybė nuo trečiųjų šalių; pabrėžia, 
kad viešojo transporto tinklai, transporto judumas ir pažangiųjų miestų techniniai 
perversmai, kaip antai hibridinės arba netaršios transporto priemonės, yra itin dideli 
Europos automobilių pramonės sektoriaus konkurencingumo augimo veiksniai; atkreipia 
dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį šiuo klausimu galėtų atlikti viešieji pirkimai, kai jie 
naudojami kaip strateginė pramonės politikos priemonė; ragina Komisiją ir valstybes 
nares tvirčiau bendradarbiauti ir dėti daugiau pastangų siekiant įtvirtinti pirmaujančią 
Europos poziciją nustatant tarptautinius standartus, tokiu būdu užtikrinant, kad ES galėtų 
išlikti pirmaujanti technologijų srityje pasaulio rinkose; pabrėžia, kad siekiant skatinti 
investicijas į automobilių pramonę labai svarbu turėti aiškią ir tvirtą teisinę ir mokesčių 
sistemas;

8. pabrėžia, kad reikia investuoti į naujų gaminių konstravimą ir gamybą kuriant 
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novatoriškas technologijas, skirtas pasaulio vartotojams, siekiant remti platesnės ES vertės 
grandinės augimą,

9. pabrėžia, kad spręstini aplinkos apsaugos uždaviniai yra svarbi inovacijų varomoji jėga; 
primena, kad reikia daryti tolesnę technologinę pažangą siekiant pagerinti automobilių 
efektyvumą aplinkos apsaugos aspektu, tuo pat metu skatinant alternatyviais degalais 
varomų transporto priemonių, pvz., elektrinių transporto priemonių, kūrimą ir patekimą į 
rinką; be to, primena, kad reikia daryti tolesnę pažangą techninio reguliavimo, kuriuo 
siekiama dar sumažinti išskiriamo CO2 kiekį, srityje;

10. pritaria aukšto lygio grupės CARS 21 bendram sutarimui, kad vykdant Sąjungos prekybos 
politiką reikėtų didinti ES konkurencingumą pasaulio rinkose, taikant tarptautinį 
transporto priemonių reglamentavimą, ir visapusiškai atsižvelgti į būtinybę išsaugoti 
tvirtą, inovacinę ir konkurencingą automobilių gamybos bazę, ir yra tvirtai įsitikinęs, kad 
tai turėtų būti daroma jokiu būdu ne darbo teisių ir socialinio teisingumo ar socialinių 
normų sąskaita; 

11. pabrėžia, kokios svarbios yra daugiašalės ir dvišalės derybos, kuriomis siekiama skatinti 
abipusiškumą patekimo į rinkas srityje ir sumažinti tarifines ir netarifines kliūtis, kai šios 
nėra pagrįstos susirūpinimu dėl sveikatos ar aplinkos apsauga; mano, kad į Sąjungos 
prekybos susitarimus ir dvišalį reguliuojamąjį bendradarbiavimą reikėtų įtraukti svarbius 
įsipareigojimus dėl netarifinių kliūčių, darančių poveikį ES automobilių pramonės 
sektoriui, panaikinimo, ir jie turėtų užtikrinti prieigą prie importuojamų žaliavų; pabrėžia, 
kad Europos įmonių ES pramoninės nuosavybės teisės turi būti veiksmingai saugomos ir 
visos Sąjungos šalys partnerės turi jas gerbti;

12. ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant visuotinio standartizavimo; mano, kad ES 
prekybos partneriai privalo pripažinti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT 
EEK) WP 29 standartus ir kad reikia rasti naujus globalius sprendimus, susijusius su 
pažangiomis technologijomis, kaip antai universalus kištukinis lizdas elektriniams 
automobiliams;

13. pripažįsta, kad svarbu pagreitinti pasiūlymo dėl naujo reglamento dėl tarptautinio visos 
transporto priemonės tipo patvirtinimo ir atsarginių dalių, naudojamų taisymui ir 
priežiūrai, abipusio pripažinimo rengimą siekiant sumažinti administracinę naštą, susijusią 
su to paties transporto priemonės modelio pateikimą trečiųjų šalių rinkose;

14. pabrėžia, kad tarptautinė bendradarbiavimo dėl standartų ir techninių taisyklių sistema 
turėtų išlikti pagrindinė pasirinktis siekiant juos suderinti ir kad visos dvišalės iniciatyvos 
turėtų būti vystomos siekiant užtikrinti jų daugiašališkumą, taip pat turėtų būti įtrauktos 
besiformuojančios ekonomikos šalys; atsižvelgdamas į tai, mano, kad ES turėtų toliau 
gerinti savo aplinkos apsaugos reikalavimus ir stengtis jais remiantis nustatyti 
pažangiausias tarptautines normas; 

15. palankiai vertina iniciatyvą, skirtą darbui dėl bendrojo techninio reglamento dėl elektrinių 
transporto priemonių saugumo ir skatinimo pradėti, kurios ėmėsi Transatlantinė 
ekonomikos taryba, ir pabrėžia, kad svarbu pritraukti daugiau dalyvių, įskaitant 
pagrindines ES prekybos partneres;
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16. ragina Komisiją užtikrinti, kad visi įsipareigojimai, svarstomi dabartinėse ir būsimose 
derybose dėl prekybos ir įrašyti galiojančiuose ir būsimuose prekybos susitarimuose, būtų 
veiksmingai vykdomi; ragina Komisiją naudoti PPO taisykles atitinkančias Bendrijos 
prekybos apsaugos priemones ir, kai būtina, taikyti ginčų sprendimo mechanizmą siekiant 
išsaugoti ES automobilių pramonę ir kovoti su nesąžiningos prekybos, kenkiančios ES 
interesams, kaip antai importuotiems automobiliams taikomi specialūs mokesčiai, 
praktika;

17. mano, kad investavimo veikla augančiose rinkose turi būti stiprinama ir apsaugoma 
sudarant prekybos susitarimus;

18. mano, kad Europos įmonės trečiosiose šalyse, kuriose vykdomos investicijos, turėtų 
laikytis ES taikomų įmonių socialinės atsakomybės standartų ir darbuotojų dalyvavimo 
standartų ir kad turėtų būti skatinama regioninė plėtra;

19. prašo Komisijos į būsimų prekybos susitarimų ex ante poveikio vertinimus įtraukti 
automobilių pramonės sektoriaus konkurencingumo sąvoką, susitarimams įsigaliojus 
atlikti naujus tyrimus ir taikant konkrečius ir apibrėžtus kriterijus, įskaitant suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimo būdą, reguliariai vertinti šiuo metu galiojančių susitarimų ir susitarimų, 
dėl kurių vyksta derybos, bendrąjį poveikį;

20. ragina Komisiją kuo greičiau parengti strateginę savo pramonės politikos viziją, kuri 
padėtų pramonės sektoriams, nukentėjusiems dėl struktūrinių perteklinių pajėgumų, kaip 
antai automobilių sektorius, siekiant numatyti tendencijas ir keistis tampant perspektyviais 
sektoriais, kaip antai CO2 beveik neišskiriantis viešojo transporto sektorius.
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