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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da avtomobilska industrija Evropske unije, ki posredno in neposredno 
zagotavlja 12 milijonov delovnih mest, strateškega pomena za gospodarstvo, in opozarja, 
da kljub povečani in občasno nepošteni konkurenci podjetij iz tretjih držav znatno in 
pozitivno prispeva k trgovinski bilanci EU;

2. priznava, da trg novih avtomobilov v EU nazaduje, povečuje pa se povpraševanje po 
vozilih z okolju prijaznim pogonom (električnih in hibridnih vozilih ter vozilih s 
polnjenjem prek električne vtičnice); poziva Komisijo, naj začne nemudoma izvajati 
trajnostno strategijo za spodbujanje in krepitev avtomobilske industrije, predvsem ukrepe 
akcijskega načrta Cars 2020,da bo panoga ostala učinkovita in konkurenčna ter da bo 
lahko vstopala na nove trge;

3. meni, da bodo hibridni avtomobili, avtomobili s polnjenjem prek električne vtičnice in 
električni avtomobili po mnenju Mednarodne agencije za energijo do leta 2050 
predstavljali skoraj 60 % novih avtomobilov, prodanih po vsem svetu;

4. poudarja, da evropski proizvajalci zaostajajo na trgu vozil z okolju prijaznim pogonom, da 
pa nacionalni cilji podpirajo nadaljnjo rast tega trga;

5. poudarja, da bo treba v skladu z drugimi politikami EU v naslednjih desetletjih okrepiti 
elektrifikacijo prometnega sektorja;

6. priznava, da na trgih v vzponu povpraševanje ne bo naraščalo le v luksuzni kategoriji, 
temveč tudi v nižjih segmentih, in bo evropska industrija v teh segmentih bolj 
konkurenčna;

7. je prepričan, da je industrija pomembno gonilo tehnoloških inovacij in da ima pomemben 
spodbujevalni učinek na rast; meni, da je vzdrževanje visoke stopnje inovacij osrednjega 
pomena za ohranitev vodilnega položaja te panoge na področju trajnosti in tehnologije ter 
za spodbujanje zaposlovanja in podporo podjetjem, tudi malim in srednjim, zato da bi 
okrepili njihovo mednarodno konkurenčnost; meni, da bi okolju prijazna zasnova vozil 
zmanjšala energetsko odvisnost Evrope od tretjih držav; poudarja, da so omrežja javnega 
prevoza, mobilnost v prometu in tehnološki preboji pametnih mest – kot so hibridna 
vozila in vozila, ki ne povzročajo emisij škodljivih plinov – močni vzvodi za povečanje 
konkurenčnosti evropskega avtomobilskega sektorja; izpostavlja vlogo, ki bi jo lahko pri 
tem imelo javno naročanje, če bi ga uporabljali kot strateško orodje za industrijsko 
politiko; poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo svoje sodelovanje in 
prizadevanja za utrditev vodilnega položaja Evrope pri določanju mednarodnih standardov 
in s tem EU zagotovijo vodilno mesto na področju tehnologije na svetovnem trgu; 
poudarja, da bi bil jasen in trden pravni in davčni okvir osrednjega pomena za spodbuditev 
vlaganja v avtomobilsko industrijo;

8. poudarja, da je vlagati v zasnovo in proizvodnjo novih izdelkov, tako da bodo nastajale 
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inovativne tehnologije, namenjene svetovnim potrošnikom, in bomo podprli rast širše 
vrednostne verige EU,

9. poudarja, da so okoljski izzivi, ki so pred nami, pomembna gonilna sila inovacij; želi 
opomniti, da je potreben nadaljnji tehnološki napredek za izboljšanje okoljske 
učinkovitosti vozil in da je hkrati treba spodbujati razvoj vozil na alternativna goriva, na 
primer električna, ter njihovo uvajanje na trg; opozarja tudi, da je potreben nadaljnji 
razvoj tehničnega predpisa, katerega namen je dodatno zmanjšanje emisij CO2;

10. podpira soglasno stališče skupine na visoki ravni CARS 21, da bi morala trgovinska 
politika EU okrepiti konkurenčnost EU na svetovnih trgih z mednarodno harmonizacijo 
predpisov o vozilih in v celoti upoštevati, da je pomembno ohraniti močno in 
konkurenčno avtomobilsko proizvodno bazo, vendar odločno poudarja, da to ne sme 
škodovati delavskim pravicam in socialni pravičnosti ali standardom; 

11. poudarja pomen večstranskih in dvostranskih pogajanj o večji vzajemnosti glede dostopa 
do trga ter o zmanjšanju in odpravi tarifnih in netarifnih ovir, če niso upravičene s 
pomisleki glede zdravja ali varstva okolja; je prepričan, da bi morali trgovinski sporazumi 
in pogajanja Unije vključevati dovolj tehtne zaveze glede odprave netarifnih ovir, ki 
negativno vplivajo na avtomobilski sektor EU, in zagotoviti dostop do uvoženih surovin; 
poudarja, da morajo biti pravice industrijske lastnine evropskih podjetij učinkovito 
zaščiteni ter jih morajo spoštovati vse države partnerice Unije;

12. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za svetovno standardizacijo; meni, da bi 
morali trgovinski partnerji EU bi morali sprejeti standarde WP.29 Evropske komisije ZN 
za Evropo (UNECE), poiskati pa je treba tudi nove splošno veljavne rešitve za inovativne 
tehnologije, npr. univerzalni vtič za električne avtomobile;

13. priznava, da je pomembno pospešiti oblikovanje predloga nove uredbe o vzajemnem 
priznavanju mednarodnih homologacij celotnega vozila in nadomestnih delov za 
popravilo in vzdrževanje, da se zmanjšajo upravna bremena, povezana z uvedbo istega 
modela vozila na trg tretjih držav;

14. poudarja, da bi mednarodni okviri za sodelovanje na področju standardov in tehničnih 
predpisov morali ostati prednostna možnost za njihovo harmonizacijo in da je treba vse 
dvostranske pobude razvijati z namenom, da bi postale večstranske in da bodo vključevale 
tudi gospodarstva v vzponu; ob tem meni, da mora EU še naprej izboljševati svoje 
okoljske zahteve in skušati na tej osnovi določiti najnaprednejše mednarodne standarde; 

15. pozdravlja pobudo čezatlantskega ekonomskega sveta za začetek dela v zvezi z globalnim 
tehničnim predpisom o varnosti in spodbujanju električnih vozil ter poudarja, da je 
pomembno pritegniti širok krog članov, vključno z glavnimi trgovinskimi partnericami 
EU;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse obstoječe in zaveze, sklenjene v okviru 
prihodnjih trgovinskih pogajanj in sporazumov, zares izpolnjene; poziva Komisijo, naj po
potrebi uporabi mehanizme trgovinske zaščite Skupnosti, skladne s pravili Svetovne 
trgovinske organizacije, po potrebi pa tudi mehanizem za reševanje sporov, predvsem 
zato, da ohrani svojo avtomobilsko industrijo in se spoprime z nepošteno trgovinsko 
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prakso, ki je v nasprotju z interesi EU, na primer posebno obdavčitvijo uvoženih 
avtomobilov;

17. meni, da je treba naložbe v hitro rastoče trge okrepiti in zavarovati s trgovinskimi 
sporazumi;

18. meni, da je evropske standarde družbene odgovornosti in udeležbe zaposlenih uveljavljati 
tudi v tretjih državah, v katere se stekajo naložbe, ter spodbujati regionalni razvoj;

19. poziva Komisijo, naj v svoje predhodne ocene učinka zajame tudi pojem konkurenčnosti 
avtomobilskega sektorja, naj po začetku veljavnosti opravi nove študije in naj redno izvaja 
ocene skupnega učinka veljavnih sporazumov in sporazumov, ki so v fazi pogajanj, pri 
tem pa naj tudi preveri, kako so vključene zainteresirane strani;

20. poziva Komisijo, naj čim prej razvije strateško vizijo svoje industrijske politike, da bi 
industrijskim sektorjem, ki se soočajo s strukturnimi presežki zmogljivosti (na primer 
avtomobilski sektor), pomagala predvideti trende, tako da bi se lahko preoblikovali v 
sektorje prihodnosti, na primer javni prevoz z ničelnimi emisijami CO2.
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