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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης CARS 2020 για μια ανταγωνιστική 
και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία και τάσσεται υπέρ των τεσσάρων πυλώνων του·

2. τονίζει τη σημασία της διατήρησης και της ενίσχυσης της βάσης παραγωγής στην 
Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους πολίτες της και 
την εδραίωση των βιομηχανιών της ώστε να επιτευχθούν οικονομική αύξηση και 
ανάκαμψη·

3. καλεί την Επιτροπή, έχοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τον όγκο των  
πωλήσεων, να ακολουθήσει μια συνεκτικότερη προσέγγιση σε σχέση με τη νομοθεσία 
που έχει αντίκτυπο στην αυτοκινητοβιομηχανία, από την καινοτομία και την έρευνα, την 
ανάκαμψη της αγοράς και την αύξηση της απασχόλησης έως τα πρότυπα ασφαλείας και 
τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

4. καλεί την Επιτροπή, με γνώμονα τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τον όγκο των 
πωλήσεων που παρέχονται από την ίδια, βάσει των οποίων διαπιστώνεται ότι η αγορά 
σημείωσε τριπλή ύφεση και οι πωλήσεις ελαφρών οχημάτων στην ΕΕ μειώθηκαν από 
σχεδόν 17 εκατομμύρια σε λιγότερο από 12 εκατομμύρια μεταξύ Δεκεμβρίου 2006 και 
Δεκεμβρίου 2012, να αναθεωρήσει τους αποσπασματικούς και, ορισμένες φορές, 
αντιφατικούς στόχους της προκειμένου να επικεντρωθεί πρωτίστως στην ανάκαμψη της 
αγοράς και στην αύξηση της απασχόλησης· 

5. εκτιμά ότι οι κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία·  
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα σχέδια για αναδιάρθρωση, βοήθεια και σύσφιξη 
των σχέσεων μεταξύ κατασκευαστών του τομέα συγκρίνοντας τα σχέδια αυτά με εκείνα 
που εφαρμόστηκαν από τρίτες χώρες, με στόχο την αναθέρμανση της οικονομικής 
αύξησης και της απασχόλησης στον εν λόγω τομέα στην Ευρώπη·

6. τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού βιώσιμης και αποτελεσματικής 
υποδομής μεταφορών διότι τούτο μπορεί να τονώσει την αγορά και να συμβάλει στην 
ενίσχυση της οδικής ασφαλείας καθώς και στην αύξηση της οικονομίας και της 
απασχόλησης·

7. τονίζει τη σημασία ενός φιλόδοξου πλαισίου έρευνας και καινοτομίας που θα εστιάζει 
στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, ενθαρρύνοντας για παράδειγμα 
την ανάπτυξη «συνδεδεμένων» αυτοκινήτων ή εφαρμογών τηλεματικής·

8. πιστεύει στην ανάγκη βελτίωσης σε σημαντικό βαθμό της οδικής ασφάλειας στην ΕΕ· 
εκτιμά, εν προκειμένω, τη θέση σε προτεραιότητα των τεχνολογιών στο εσωτερικό των 
αυτοκινήτων που υποστηρίζουν τη συμπεριφορά κατά την οδήγηση και την εφαρμογή 
των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, όπως οι έξυπνες συσκευές διαχείρισης της ταχύτητας·
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9. επικροτεί τη στρατηγική της Επιτροπής που αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
καυσίμων, υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για καθαρά οχήματα·

10. υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων των 
ευρωπαίων κατασκευαστών οχημάτων, ιδίως στο πλαίσιο των αυξανόμενων αναγκών για 
καινοτόμες λύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· υπογραμμίζει επιπλέον ότι, 
στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οι επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων υψηλής εξειδίκευσης 
στον τομέα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας·

11. υποστηρίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές 
κινητήριους δυνάμεις της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της οικονομίας στην 
Ευρώπη και υπενθυμίζει ότι αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ΕΕ από 
βιομηχανική άποψη, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο σε πολλές παγκόσμιες αγορές·

12. υπενθυμίζει τη σημασία της τήρησης της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας κατά την 
επιλογή των προτύπων με στόχο την προστασία των επενδύσεων των νεοεισερχόμενων 
επιχειρήσεων και τη συνακόλουθη ενθάρρυνση της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα·

13. επαναλαμβάνει ότι η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 
πρέπει να οδηγήσουν σε μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση 
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στη διατήρηση της υπεροχής της στην 
παγκόσμια αγορά, καθώς και ότι το γεγονός αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη 
των στόχων της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής αύξησης, όπως 
ορίσθηκε στην στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

14. επαναλαμβάνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι οι πρώτοι 
που πλήττονται σε καιρούς κρίσης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της περαιτέρω 
κατάρτισής τους με στόχο την πρόβλεψη των εξελίξεων στον τομέα και, κατά περίπτωση, 
την επανεπένδυση των δεξιοτήτων τους και της τεχνογνωσίας τους σε άλλους τομείς·

15. επισημαίνει ότι οι δεσμευτικοί στόχοι για τις εκπομπές δεν πρέπει να οριστούν πριν το 
2017, δεδομένου ότι η αξιολόγηση αντικτύπου δεν έχει αναλυθεί ακόμη πλήρως· καλεί 
την Επιτροπή να εγκαταλείψει την νομοθεσία σχετικά με την τήρηση των στόχων για τις 
εκπομπές και άλλους μερικούς στόχους προκειμένου να μην περιοριστεί η ποικιλομορφία 
των προϊόντων ή οι ιδιωτικές ερευνητικές δραστηριότητες· ζητεί ως εκ τούτου η 
αναθεώρησης της οδηγίας 96/53/ΕΚ για τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη και τις διαστάσεις 
των οδικών οχημάτων να διενεργηθεί συντονισμένα με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αυτοκινητοβιομηχανιών·

16. επισημαίνει ότι χρειάζεται βασική έρευνα σε σχέση με την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αποθήκευσης ενέργειας για την κίνηση οχημάτων καθώς και σε σχέση με νέες επιλογές 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων·

17. τονίζει ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό για την περαιτέρω βελτίωση της οικολογικής 
αποδοτικότητας που στηρίζεται από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών·

18. προτείνει, πρώτον, να επεκταθούν τα μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) 
στην ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και στην αναδιάρθρωση της 
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παραγωγής· προτείνει, δεύτερον, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις που θα 
επικεντρώνονται σε εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης και σε εκτεταμένες υποδομές σε 
σχέση με τον ανεφοδιασμό των ηλεκτρικών οχημάτων και εκείνων που κινούνται με 
φυσικό αέριο· προτείνει, τρίτον, να θεσπιστούν ενιαία τεχνικά πρότυπα στην αγορά 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να επιδιωχθεί η παγκόσμια εναρμόνιση των τεχνικών 
προτύπων στον τομέα των υποδομών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων·

19. προτείνει να επεκταθούν τα μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ώστε να 
καλύπτουν την προώθηση μιας περισσότερο βιώσιμης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 
αυτοκινητοβιομηχανίας και την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων·

20. δίνει έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου και της αποστολής της ΕΤΕ όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση νέων βιομηχανικών έργων, ιδίως σε μεγάλες υποδομές μεταφορών και 
σε εκείνες που σχετίζονται με τα εναλλακτικά καύσιμα·

21. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη της Μονάδας Αξιολόγησης Επιστημονικών και 
Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) με τίτλο «Οικολογικά αποδοτικές μεταφορές», η 
δημιουργία ενός οικολογικά αποδοτικού συστήματος προσκρούει σε μια σειρά μη 
τεχνικών εμποδίων που αφορούν τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
καθώς και το υψηλό κόστος των εναλλακτικών τεχνολογιών πρόωσης·

22. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πρόοδος σε σχέση με την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης εποπτεύεται από την ομάδα υψηλού επιπέδου και ειδικότερα να διασφαλίσει ότι 
γίνεται αποτελεσματική χρήση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που είναι διαθέσιμα σε 
επίπεδο ΕΕ με στόχο την επανεκκίνηση του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας·

23. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, χωρίς χρονοτριβή έναν σαφή και συγκεκριμένο χάρτη 
πορείας που θα ορίζει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και θα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες συστάσεις:

– άμεση εκκίνηση εκ των προτέρων αξιολόγησης αντικτύπου της προτεινόμενης 
νομοθεσίας καθώς και εκ των υστέρων αξιολόγησης της εγκριθείσας νομοθεσίας και 
της ελλιπούς ή κακής εφαρμογής της, ώστε να εξασφαλίζεται η θεμιτή 
ανταγωνιστικότητα, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις εκπομπές CO2 και την 
ηχορύπανση·

– μελέτη σχετικά με τον σωρευτικό αντίκτυπο της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τον 
κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και για την τιμή ενός μέσου αυτοκινήτου, 
δεδομένου ότι τα προτεινόμενα μέτρα θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε αύξηση της 
τιμής κατά αρκετές χιλιάδες ευρώ για τον πελάτη. Η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να 
λαμβάνει επίσης υπόψη τη μείωση των εκπομπών CO2 και της ηχορρύπανσης, καθώς 
και τη μείωση του κόστους για τον μέσο οδηγό που συνεπάγεται η αυξημένη 
αποδοτικότητα των καυσίμων·

– άμεση σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 2020 που θα λειτουργεί ως 
συμβουλευτικό όργανο με ενεργή συμμετοχή στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

24. δίνει έμφαση στα μέτρα παροχής στήριξης που εφαρμόζονται από αρκετά κράτη μέλη, 
όπως η φορολογική έκπτωση ή έκπτωση ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και οικολογικά 
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αυτοκίνητα·

25. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης της 
αναδιάρθρωσης με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, όπως ζητείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου σχετικά με την ενημέρωση και τη 
διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των 
αναδιαρθρώσεων1, προωθώντας την πρόβλεψη των αλλαγών και του κοινωνικού 
διαλόγου και παρέχοντας ενημέρωση στους εργαζομένους και διαβούλευση με αυτούς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

26. επιβεβαιώνει ότι η στήριξη των σχολών εταιρειών –ιδίως στην περίπτωση των περιόδων 
μαθητείας– μπορεί να συμβάλει στην κατάρτιση του εξειδικευμένου ανθρώπινου 
κεφαλαίου που είναι απαραίτητο·

27. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στο εν λόγω 
σχέδιο δράσης για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας με σκοπό την παροχή στήριξης 
για τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που περιέχονται σε αυτό και τη 
δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005.
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