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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства Плана за действие „CARS 2020“ за конкурентоспособна и устойчива 
автомобилна промишленост и изразява подкрепа за четирите му стълба;

2. подчертава значението на запазването и укрепването на производствената база в 
Европа, за да се гарантира достоен стандарт на живот на нейните граждани и да се 
консолидира нейната промишленост с цел постигане на икономически растеж и 
възстановяване;

3. в контекста на последните данни относно обема на продажбите призовава 
Комисията да възприеме по-съгласуван подход по отношение на законодателството, 
което оказва въздействие върху автомобилната промишленост, като се започне от 
иновациите и научните изследвания, възстановяването на пазара и растежа на 
заетостта, и се стигне до стандартите за безопасност и екологичните стандарти;

4. в контекста на последните предоставени от Комисията данни относно обема на 
продажбите — според които пазарът бележи троен спад и които подчертават, че 
продажбите на леки автомобили в ЕС са намалели от близо 17 милиона до под 
12 милиона между декември 2006 г. и декември 2012 г. — призовава Комисията да 
преразгледа своите изготвени на широка основа и частично противоречиви цели, за 
да се съсредоточи основно върху възстановяването на пазара и растежа на 
заетостта; 

5. счита, че правилата относно конкуренцията и държавната помощ не следва да водят 
до загуба на конкурентоспособност за европейския автомобилен сектор; призовава 
Комисията да направи оценка на плановете за преструктуриране, подпомагане и по-
близки отношения между производителите в сектора, като сравни тези планове с 
плановете, приложени от трети държави, с оглед да се даде мощен тласък за 
увеличаване на растежа и заетостта в този сектор в Европа;

6. изразява подкрепа за развитието и модернизацията на устойчива и ефикасна 
транспортна инфраструктура, тъй като това може да стимулира пазара и да 
допринесе за повишаване на пътната безопасност, както и за икономическия растеж 
и растежа на заетостта;

7. подчертава значението на изграждането на амбициозна рамка за научни 
изследвания и иновации, която да поставя акцента върху конкурентоспособността 
на ЕС на световно равнище, като насърчава например внедряването на приложения 
за свързани автомобили или телематика;

8. вярва в необходимостта от значително подобряване на безопасността по пътищата 
на ЕС; в тази връзка оценява извеждането като приоритет на вътрешни за 
автомобила технологии, които подпомагат поведението на водача и спазването на 
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правилата за движение по пътищата, като устройства за интелигентно управление 
на скоростта;

9. приветства стратегията на Комисията за въвеждане на алтернативни горива и 
инфраструктура за презареждане на чисти превозни средства;

10. подчертава целта да се повишат конкурентоспособността и резултатите на 
европейските производители на автомобили, по-специално по отношение на 
нарастващите потребности от иновативни решения в сектора; подчертава освен 
това, че в условия на световна конкуренция инвестициите в научни изследвания и 
иновации ще допринесат за растежа и за създаването на висококвалифицирани 
работни места в европейския сектор на автомобилостроенето;

11. подчертава, че автомобилната промишленост следва да бъде един от основните 
двигатели на конкурентоспособността и икономическия растеж в Европа, и отново 
посочва, че тя е сред ключовите промишлени предимства на ЕС, като играе 
централна роля на редица световни пазари;

12. припомня значението на зачитането на принципа на технологична неутралност при 
избора на стандарти, за да се защитят инвестициите на първоначалните участници, 
като по този начин се насърчат иновациите в сектора;

13. припомня, че научните изследвания и иновациите в сектора на 
автомобилостроенето трябва да позволят значителен технологичен напредък, който 
ще допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на икономиката на 
Европейския съюз и запазване на водещото ѝ място на световния пазар, като това 
ще има решителен принос за целите за постигане на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, определени в стратегията „Европа 2020“;

14. припомня, че в периоди на криза заетите в автомобилния сектор са първите 
засегнати;  подчертава необходимостта да се увеличи тяхното допълнително 
обучение с цел предварителна подготовка за промените в сектора и при 
необходимост техните умения и знания да намерят приложение в други сектори;

15. изтъква, че задължителните цели за намаляване на емисиите следва да не бъдат 
определяни преди 2017 г., тъй като все още не е довършена изцяло оценката на 
въздействието; призовава Комисията да престане да приема законодателни мерки 
относно това, как да се постигнат целите за емисии и други частични цели, така че 
да не ограничава разнообразието на продуктите или частната изследователска 
дейност; в тази връзка призовава за координиране на преглед на Директива 
96/53/ЕО относно максимално допустимите маси и размери на пътните превозни 
средства със съответните участници, включително с представители на 
производителите на автомобили;

16. подчертава необходимостта от фундаментални изследвания във връзка с 
разработването на технологии за мобилно съхраняване на енергия, както и на нови 
възможности за производство на биогорива;

17. подчертава наличието на огромен потенциал за допълнително подобряване на 
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екологичната ефективност с помощта на информационните и комуникационните 
технологии;

18. предлага, на първо място, да се разшири обхватът на инструментите на 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), така че да се включи разработването на 
инфраструктура за алтернативни горива и преструктуриране на производството; на 
второ място, предлага да се акцентира върху инвестициите в алтернативни 
технологии за задвижване и в цялостна инфраструктура за зареждане на 
електрически и газови превозни средства; на трето място, предлага да се въведат 
общи технически стандарти на пазара на електрически автомобили и да се работи в 
посока хармонизиране в световен мащаб на техническите стандарти за 
инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства;

19. предлага да се разшири обхватът на инструментите на ЕИБ, за да се включи 
развитието на по-устойчива и конкурентоспособна европейска автомобилна 
промишленост и внедряването на инфраструктура за алтернативни горива;

20. подчертава необходимостта от засилване на ролята и мисиите на ЕИБ за 
финансиране на нови промишлени проекти, и по-специално на такива, които са 
свързани с мащабна инфраструктура за транспорт и за алтернативни горива;

21. подчертава, че според проучването на Отдела за оценка на научните и техническите 
възможности (STOA), озаглавено „Екологично ефективен транспорт“, създаването 
на система за екологично ефективен транспорт е възпрепятствано от редица пречки 
от нетехнически характер, свързани с финансирането, планирането и прилагането, 
както и с високата цена на алтернативните технологии за задвижване;

22. призовава Комисията да гарантира, че Групата на високо равнище упражнява 
надзор над напредъка в изпълнението на плана за действие, и по-специално да 
гарантира ефективното използване на всички налични на равнището на ЕС 
бюджетни инструменти, насочени към възстановяване на сектора на 
автомобилостроенето;

23. призовава Комисията да разработи незабавно ясна и конкретна пътна карта с 
фиксиран срок за изпълнението на плана за действие, като в подобна пътна карта би 
било препоръчително да се включва следното:

– незабавно започване на предварителна оценка на въздействието на предлаганото 
законодателство и последваща оценка на приетото законодателство, както и на 
неприлагането или лошото прилагане на приетото законодателство, за да се 
гарантира справедливо изпитване на въздействието върху 
конкурентоспособността, включително по отношение на законодателството 
относно емисиите на СО2 и шума;

– изследване на кумулативното въздействие на съответното законодателство на 
ЕС върху сектора на автомобилостроенето и цената на средния автомобил, тъй 
като предлаганите мерки биха могли да доведат до нарастване на цената за 
потребител с няколко хиляди евро. Това изследване следва да отчита също и 
намаляването на въглеродните емисии и на шумовото замърсяване, както и 
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намаляването на разходите за средностатистическия водач на превозно средство, 
чиято горивна ефективност е повишена;

– незабавно създаване на Група на високо равнище „CARS 2020“, която да действа 
като консултативен орган с активна роля при изпълнението на плана за 
действие;

24. подчертава мерките за подкрепа, въведени от няколко държави членки, като 
ускорено приспадане на данъци или на ДДС от страна на дружествата, както и 
екологосъобразни автомобили;

25. призовава Комисията да вземе предвид европейската рамка за управление на 
преструктурирането по социално отговорен начин, както бе поискано от 
Парламента в неговата резолюция от 15 януари 2013 г. с препоръки към Комисията 
относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление 
на преструктурирането1, като подобрява подготовката за промяната и социалния 
диалог, информирането и консултирането на работниците и служителите в рамките 
на целия процес;

26. констатира, че подкрепата за корпоративните училища — особено по отношение на 
чиракуването — би могло да допринесе за осигуряването на необходимия 
квалифициран човешки капитал.

27. припомня на Комисията, че за този план за действие за сектора на 
автомобилостроенето следва да се отпусне достатъчно финансиране, за да се 
подкрепят дейностите на сектора в сферата на научните изследвания и иновациите и 
създаването на нови качествени работни места.

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0005.
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