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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Savienības autobūves nozarei, kas patlaban tieši vai netieši nodrošina 
12 miljonus darbvietu, ir stratēģiska nozīme ES ekonomikā un nodarbinātībā, un norāda, 
ka tā sniedz ievērojamu pozitīvu devumu ES tirdzniecības bilancē, neraugoties uz 
pieaugošo un dažkārt negodīgo konkurenci no trešo valstu uzņēmumu puses;

2. atzīst, ka jaunu automašīnu tirgus ES sarūk, taču palielinās pieprasījums pēc ekoloģiski 
tīriem motorizētiem transportlīdzekļiem (elektriskajiem, hibrīdtransportlīdzekļiem un 
elektrotīklā uzlādējamiem transportlīdzekļiem); aicina Komisiju nekavējoties īstenot 
ilgtspējīgu stratēģiju, lai sekmētu autobūves rūpniecību un paaugstinātu tās vērtību, jo 
īpaši veikt CARS 20 pasākumus, lai autobūves nozare spētu joprojām efektīvi darboties, 
būt konkurētspējīga un piekļūt jauniem tirgiem;

3. norāda, ka saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras datiem līdz 2050. gadam 
gandrīz 60 % no visā pasaulē pārdotajām jaunajām automašīnām būs hibrīdautomašīnas, 
elektrotīklā uzlādējamas vai elektriskās automašīnas;

4. uzsver, ka Eiropas ražotāji atpaliek ekoloģiski tīru motorizēto transportlīdzekļu tirgū, taču 
valstu mērķi atbalsta turpmāku šā tirgus izaugsmi;

5. uzsver nepieciešamību pēc lielākas elektrifikācijas transporta nozarē turpmākajās 
desmitgadēs saskaņā ar citām ES politikas jomām;

6. atzīst, ka jaunietekmes tirgos pieprasījums palielināsies ne tikai luksautomobiļu kategorijā, 
bet arī lētākos segmentos, un ka Eiropas ražotāji šajos segmentos būs konkurētspējīgāki;

7. pauž stingru uzskatu, ka šī nozare ir būtisks tehnoloģisku inovāciju dzinējspēks un svarīgs 
izaugsmes veicinātājs; uzskata, ka šai nozarei ir būtiski svarīgi uzturēt augstu inovāciju 
līmeni, lai saglabātu tās vadošo stāvokli ilgtspējības un tehnoloģiju jomā un veicinātu 
nodarbinātību un atbalstu uzņēmumiem, tostarp MVU, nolūkā sekmēt starptautisko 
konkurētspēju; uzskata, ka ekoloģiski tīru transportlīdzekļu izstrāde samazinātu 
Savienības enerģētisko atkarību salīdzinājumā ar trešām valstīm; uzsver, ka viedo pilsētu 
sabiedriskā transporta tīkli, satiksmes mobilitāte un progresīvas tehnoloģijas, piemēram, 
hibrīdtransportlīdzekļi vai nulles emisijas transportlīdzekļi, ievērojami sekmē Eiropas 
autobūves nozares konkurētspēju; uzsver publiskā iepirkuma lielo nozīmi šajā ziņā, ja to 
izmanto kā stratēģisku rīku rūpniecības politikā; aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot 
sadarbību un centienus sekmēt Eiropas vadošo lomu starptautisko standartu noteikšanā, 
tādējādi nodrošinot ES tehnisko jauninājumu dominēšanu pasaules tirgū; atgādina, ka ir 
būtiski svarīgi izveidot skaidru un stabilu tiesisko un fiskālo satvaru, lai veicinātu 
ieguldījumus autobūves nozarē;

8. uzsver vajadzību ieguldīt jaunu produktu dizainā un ražošanā, radot inovatīvas 
tehnoloģijas, kas izstrādātas patērētājiem visā pasaulē, lai atbalstītu plašākas ES vērtības 
ķēdes izaugsmi;
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9. uzsver, ka turpmākie izaicinājumi vides jomā ir nozīmīgs inovāciju dzinējspēks; atgādina, 
ka ir nepieciešams turpmāks tehnoloģiskais progress, lai uzlabotu transportlīdzekļu 
efektivitāti vides jomā, vienlaikus veicinot alternatīvas degvielas transportlīdzekļu, 
piemēram, elektrisko transportlīdzekļu, izstrādi un izplatību tirgū; atgādina, ka ir jāturpina 
pilnveidot tehnisko regulējumu nolūkā arvien vairāk samazināt CO2 emisijas;

10. atbalsta CARS 21 augsta līmeņa grupā panākto vienprātību, ka Savienības tirdzniecības 
politikā būtu jāveicina ES konkurētspēja pasaules tirgos, izmantojot transportlīdzekļu 
regulējumu starptautiskā mērogā, un pilnībā jāņem vērā tas, ka ir svarīgi saglabāt spēcīgu, 
inovatīvu un konkurētspējīgu autobūves ražošanas bāzi, un pauž stingru pārliecību, ka to 
nekādā gadījumā nedrīkst nodrošināt uz darba tiesību un sociālā taisnīguma vai standartu 
rēķina; 

11. uzsver tādu daudzpusēju un divpusēju sarunu nozīmi, kuru mērķis ir sekmēt savstarpējību 
attiecībā uz tirgus pieejamību un samazināt un atcelt tarifus un ar tarifiem nesaistītus 
tirdzniecības šķēršļus, ja to pamatā nav ar veselību vai vides aizsardzību saistīti 
apsvērumi; uzskata, ka Savienības tirdzniecības nolīgumiem un divpusējai sadarbībai 
regulējuma jomā būtu jāietver svarīgas saistības to ar tarifiem nesaistīto tirdzniecības 
šķēršļu novēršanā, kuri ietekmē ES autobūves nozari, un būtu jānodrošina importēto 
izejmateriālu pieejamība; uzsver, ka Eiropas uzņēmumu rūpnieciskā īpašuma tiesības ir 
efektīvi jāaizsargā un jāievēro visās Savienības partnervalstīs;

12. aicina Komisiju turpināt centienus globālas standartizācijas virzienā; uzskata, ka ES 
tirdzniecības partneriem būtu jāakceptē ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
WP.29 standarti un ir jārod jauni vispārēji risinājumi attiecībā uz inovatīvām tehnoloģijām, 
piemēram, universāla kontaktdakša elektriskajiem automobiļiem;

13. atzīst, ka ir svarīgi paātrināt priekšlikuma izstrādi jaunai regulai par starptautisku visa 
transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu un remonta un apkopes rezerves daļu savstarpēju 
atzīšanu, lai samazinātu administratīvo slogu saistībā ar tā paša transportlīdzekļa modeļa 
ieviešanu trešo valstu tirgos;

14. uzsver, ka starptautiskām pamatnostādnēm par sadarbību standartu un tehniskā 
regulējuma jomā arī turpmāk vajadzētu būt risinājumam, kam dod priekšroku, cenšoties 
tos saskaņot, un ka visas divpusējās iniciatīvas būtu jāizstrādā, ņemot vērā mērķi tās 
padarīt par daudzpusējām, iekļaujot arī jaunietekmes valstis; šajā sakarībā uzskata, ka ES 
būtu jāturpina uzlabot tās prasības vides jomā un, ņemot tās vērā, jācenšas noteikt 
vismodernākos starptautiskos standartus; 

15. atzinīgi vērtē Transatlantiskās ekonomikas padomes iniciatīvu uzsākt darbu pie 
vispārējiem tehniskiem noteikumiem par elektrisko transportlīdzekļu drošību un 
izplatīšanu un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt plašu līdzdalību šajā procesā, iesaistot ES 
galvenos tirdzniecības partnerus;

16. mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek faktiski pildītas visas saistības, kas uzņemtas 
pašreizējās un turpmākajās tirdzniecības sarunās un nolīgumos; aicina Komisiju izmantot 
Kopienas tirdzniecības aizsardzības instrumentus saskaņā ar PTO noteikumiem un, ja 
nepieciešams, izmantot strīdu izšķiršanas mehānismu, lai saglabātu ES autobūves nozari 
un apkarotu negodīgu tirdzniecības praksi, kas ir pretrunā ES interesēm, piemēram, īpašus 
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nodokļus importētajiem automobiļiem;

17. uzskata, ka ar tirdzniecības nolīgumiem ir nepieciešams stiprināt un nodrošināt 
ieguldījumus jaunietekmes tirgos;

18. uzskata, ka ES standarti attiecībā uz uzņēmumu sociālo atbildību un darbinieku līdzdalību 
būtu jāievēro arī Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas trešās valstīs, uz kurām novirza 
ieguldījumus, un ka būtu jāsekmē reģionālā attīstība;

19. aicina Komisiju tās ex ante ietekmes novērtējumos par nākotnē noslēdzamiem 
tirdzniecības nolīgumiem iekļaut autobūves nozares konkurētspējas jēdzienu, veikt jaunus 
pētījumus pēc minēto nolīgumu stāšanās spēkā un regulāri novērtēt gan patlaban spēkā 
esošo, gan vēl apspriežamo nolīgumu kumulatīvo ietekmi, pamatojoties uz konkrētiem un 
skaidri noteiktiem kritērijiem, tostarp veidu, kādā tiek iesaistītas ieinteresētās personas;

20. mudina Komisiju iespējami drīz izstrādāt savas rūpniecības politikas stratēģisko 
redzējumu, kas palīdzētu tām rūpniecības nozarēm, kuras skar strukturāls jaudas 
pārpalikums, piemēram, autobūves nozarei, paredzēt nākotnes tendences un pārveidot sevi 
par nākotnes nozarēm, piemēram, CO2 nulles emisiju sabiedriskais transports.
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