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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá akční plán CARS 2020 pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl a 
podporuje jeho čtyři pilíře;

2. zdůrazňuje význam zachování a posílení výrobní základny v Evropě pro zajištění důstojné 
životní úrovně pro občany a pro konsolidaci průmyslu s cílem dosáhnout hospodářského 
růstu a oživení;

3. s ohledem na aktuální údaje o objemu prodejů vyzývá Komisi, aby přijala jednotnější 
přístup, pokud jde o právní předpisy dopadající na automobilový průmysl, počínaje 
inovacemi a výzkumem, přes oživení trhu a růst zaměstnanosti, až po bezpečnostní a 
environmentální normy;

4. s ohledem na aktuální údaje o objemu prodejů, které poskytla Komise a z nichž vyplývá, 
že trh prochází trojitým poklesem, a která zdůrazňují, že prodeje lehkých vozidel v EU se 
mezi prosincem 2006 a prosincem 2012 propadly z téměř 17 milionů pod 12 milionů, 
vyzývá Komisi, aby přehodnotila své široce pojaté a částečně vzájemně si odporující cíle, 
a zaměřila se tak především na oživení trhu a růst zaměstnanosti; 

5. domnívá se, že pravidla pro hospodářskou soutěž a státní podporu by neměla vést k 
nedostatečné konkurenceschopnosti evropského automobilového odvětví; vyzývá Komisi, 
aby posoudila plány na restrukturalizaci, podporu a užší vztahy mezi výrobci v tomto 
odvětví pomocí srovnání těchto plánů s plány navrženými třetími zeměmi, a to s cílem 
rozběhnout oživení růstu a zaměstnanosti v tomto odvětví v Evropě;

6. podporuje rozvoj a modernizaci udržitelné a účinné dopravní infrastruktury, neboť tak lze 
stimulovat trh a přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, hospodářskému růstu i 
růstu zaměstnanosti;

7. zdůrazňuje význam ambiciózního rámce pro výzkum a inovace zaměřeného na 
konkurenceschopnost EU na celosvětové úrovni, který podpoří například zavádění 
propojených automobilových či telematických aplikací;

8. je přesvědčen o nutnosti značného zvýšení bezpečnosti silničního provozu v EU; vítá v 
této souvislosti, že byla přiznána priorita automobilovým technologiím, jež podporují 
řádné chování řidičů a prosazování pravidel silničního provozu, jako jsou například 
zařízení pro inteligentní řízení rychlosti;

9. vítá strategii Komise týkající se zavádění infrastruktury pro čerpání a dobíjení 
alternativních paliv pro čistá vozidla;

10. zdůrazňuje cíl, kterým je posílit konkurenceschopnost a výkonnost evropských výrobců 
automobilů, zejména vzhledem ke stále rostoucí potřebě inovativních řešení v tomto 
odvětví; zdůrazňuje rovněž, že v kontextu globální konkurenceschopnosti přispějí 
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investice do výzkumu a inovací k růstu a ke vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních 
míst v evropském automobilovém odvětví;

11. domnívá se, že automobilový průmysl by měl být jedním z hlavních motorů 
konkurenceschopnosti a hospodářského růstu v Evropě, a opakuje, že se jedná o jednu z 
nejsilnějších stránek EU, pokud jde o průmysl, neboť hraje klíčovou úlohu na řadě 
světových trhů;

12. znovu připomíná, jak je důležité dodržovat při volbě standardů zásadu technologické 
neutrality, aby byly chráněny investice těch, kdo s nimi přišli jako první, a aby tak byly 
podporovány inovace v tomto odvětví;

13. znovu opakuje, že výzkum a inovace v automobilovém odvětví musí umožnit zásadní 
technologický pokrok, který pomůže posílit hospodářskou konkurenceschopnost EU a 
udržet její vedoucí postavení na světovém trhu, a že toto rozhodujícím způsobem přispěje 
ke splnění cílů inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, které byly 
stanoveny v rámci strategie Evropa 2020;

14. znovu opakuje, že v časech krize jsou zaměstnanci automobilového odvětví jsou postiženi 
jako první; zdůrazňuje, že s ohledem na předpokládaný vývoj tohoto odvětví je zapotřebí 
podpořit jejich další odbornou přípravu, a jejich dovednosti a znalosti případně znovu 
investovat v jiných odvětvích;

15. upozorňuje, že závazné cíle týkající se emisí by neměly být stanoveny dříve než v roce 
2017, neboť dosud nebylo zcela vyhodnoceno posouzení dopadů; vyzývá Komisi, aby 
upustila od předkládání návrhů právních předpisů, které se týkají způsobu, jak splnit cíle 
v oblasti snižování emisí a další částečné cíle, aby tak neomezila rozmanitost produktů 
nebo soukromou výzkumnou činnost; vyzývá tudíž ke koordinaci přezkumu směrnice 
96/53/ES o maximální přípustné hmotnosti a rozměrech silničních vozidel s příslušnými 
stranami, včetně zástupců výrobců automobilů;

16. zdůrazňuje, že je zapotřebí základní výzkum týkající se rozvoje technologií pro mobilní 
skladování energie a nových možností výroby biopaliv;

17. zdůrazňuje, že existuje velký potenciál pro zlepšení ekologické účinnosti podporované 
informačními a komunikačními technologiemi;

18. navrhuje v první řadě rozšířit použití nástrojů Evropské investiční banky (EIB) o rozvoj 
infrastruktury alternativních paliv a restrukturalizaci produkce; za druhé navrhuje zaměřit 
se na investice do alternativních pohonných technologií a komplexní infrastruktury pro 
dobíjení elektrických vozidel a doplňování paliva vozidel na plyn; za třetí navrhuje 
vytvořit společné technické normy na trhu s elektrickými vozidly a usilovat o 
celosvětovou harmonizaci technických norem pro dobíjecí infrastrukturu pro elektrická 
vozidla;

19. navrhuje rozšířit použití nástrojů EIB o rozvoj udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího 
evropského automobilového průmyslu a zavádění infrastruktury pro alternativní paliva;

20. zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit úlohu a úkoly EIB při financování nových 
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průmyslových projektů, zejména v oblasti velkých dopravních infrastruktur a infrastruktur 
spojených s alternativními palivy;

21. zdůrazňuje, že podle studie Oddělení pro hodnocení vědecko-technických možností 
(STOA) nazvané „Eco-efficient transport“(Ekologicky účinná doprava) brání vytvoření 
systému dopravy šetrného k životnímu prostředí řada netechnických překážek týkajících 
se financování, plánování a provádění, jakož i vysoké náklady na alternativní pohonné 
technologie;

22. vyzývá Komisi, aby zajistila, že pokrok při uplatňování akčního plánu bude sledován 
skupinou na vysoké úrovni, a zejména aby zajistila, že veškeré rozpočtové nástroje na 
úrovni EU, jež jsou k dispozici pro obnovu automobilového odvětví, byly účinně využity;

23. vyzývá Komisi, aby bezodkladně vypracovala jasný a konkrétní plán pro stanovení 
pevného harmonogramu pro provádění předkládaného akčního plánu, přičemž by bylo 
záhodno do tohoto plánu zahrnout:

– okamžité zahájení provádění ex ante posouzení dopadů navrhovaných právních 
předpisů a ex post posouzení dopadů přijatých právních předpisů nebo nedostatečného 
či špatného provádění přijatých právních předpisů, a to s cílem zajistit, aby nedošlo ke 
ztrátě konkurenceschopnosti, včetně právních předpisů týkajících se emisí CO2 a 
hluku;

– studii o kumulativním dopadu příslušných právních předpisů EU na automobilový 
průmysl a na cenu průměrného automobilu, neboť navrhovaná nařízení mohou vést 
k ceně, která je pro zákazníka o několik tisíc eur vyšší; tato studie by měla rovněž 
zohlednit snižování emisí CO2 a hluku, jakož i snižování nákladů pro průměrného 
řidiče na základě vyšší efektivity spotřeby;

– okamžité vytvoření skupiny CARS 2020 na vysoké úrovni jakožto poradního orgánu, 
který bude hrát aktivní úlohu při provádění tohoto akčního plánu;

24. vyzdvihuje podpůrná opatření zavedená některými členskými státy, jako jsou zrychlené 
daňové odpisy či odpočet DPH, jež mohou uplatnit společnosti, jakož i ekologické
automobily;

25. vyzývá Komisi, aby zohlednila evropský rámec pro řízení restrukturalizace sociálně 
odpovědným způsobem, jak požaduje Parlament ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2013 
obsahujícím doporučení Komisi o informovanosti a konzultování pracovníků, předvídání 
a zvládání restrukturalizace1, a aby přitom zlepšila předjímání změn a sociální dialog a 
informování a konzultování zaměstnanců během celého tohoto procesu;

26. má za to, že podpora podnikových škol – zejména v případě učňovského školství – může 
podpořit potřebný kvalifikovaný lidský kapitál;

27. připomíná Komisi, že na tento akční plán pro automobilové odvětví je nutné přidělit 
náležité finanční prostředky, aby byly v jeho rámci podpořeny výzkumné a inovační 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0005.
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činnosti a vytváření nových kvalitních pracovních míst.
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