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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti kilpailukykyistä ja kestävää autoteollisuutta koskevaan CARS 
2020 -toimintasuunnitelmaan ja sen neljään pääkohtaan;

2. korostaa, että eurooppalaisen tuotantopohjan säilyttäminen ja vahvistaminen on tärkeää, 
jotta voidaan varmistaa EU:n kansalaisten kohtuullinen elintaso ja vahvistaa EU:n 
teollisuutta talouskasvun ja talouden elpymisen saavuttamiseksi;

3. kehottaa komissiota myyntimääriä koskevat uusimmat tiedot huomioon ottaen 
tarkastelemaan autoteollisuuteen vaikuttavaa lainsäädäntöä entistä yhtenäisemmällä 
tavalla aina innovaatiosta ja tutkimuksesta markkinoiden elpymiseen ja työllisyyden 
kasvuun sekä turvallisuus- ja ympäristöstandardeihin;

4. ottaa huomioon komission tarjoamat, myyntimääriä koskevat uusimmat tiedot, joiden 
mukaan markkinoilla on tapahtunut kolminkertainen notkahdus alaspäin ja jotka 
osoittavat, että kevyiden ajoneuvojen myynti EU:ssa on pienentynyt lähes 17 miljoonasta 
alle 12 miljoonaan joulukuun 2006 ja joulukuun 2012 välillä, ja kehottaa komissiota 
tarkistamaan laaja-alaisia ja osittain ristiriitaisia tavoitteitaan niin, että ensisijaisesti 
keskitytään markkinoiden elpymiseen ja työllisyyden kasvuun; 

5. katsoo, että kilpailua ja valtiontukea koskeva sääntely ei saisi heikentää Euroopan 
autoteollisuuden kilpailukykyä; kehottaa komissiota arvioimaan rakennemuutoksia, tukea 
ja alan valmistajien lähentämistä koskevia suunnitelmia vertaamalla niitä kolmansien 
maiden suunnitelmiin, jotta voidaan tukea uutta kasvua ja työllisyyttä alalla Euroopassa;

6. tukee kestävän ja tehokkaan liikenneinfrastruktuurin kehittämistä ja nykyaikaistamista, 
sillä se voi piristää markkinoita ja lisätä liikenneturvallisuutta sekä talouden ja 
työllisyyden kasvua;

7. korostaa sellaisen kunnianhimoisen tutkimus- ja innovaatiokehyksen merkitystä, jossa 
keskitytään EU:n maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn ja kannustetaan esimerkiksi 
internetyhteydellä varustetun auton tai telematiikan sovellusten käyttöönottoon;

8. katsoo, että EU:n tieturvallisuutta on parannettava huomattavasti; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti sellaisen in-car-teknologian priorisointiin, jolla tuetaan 
ajokäyttäytymistä ja liikennesääntöjen noudattamista ja jollaisia ovat esimerkiksi älykkäät 
nopeudenhallintajärjestelmät;

9. suhtautuu myönteisesti komission strategiaan, jolla pyritään edistämään puhtaiden 
ajoneuvojen vaihtoehtoisten polttoaineiden lataus- ja tankkausinfrastruktuurien 
käyttöönottoa;
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10. korostaa, että tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten autovalmistajien kilpailukykyä ja 
suorituskykyä, erityisesti ottaen huomioon innovatiivisten ratkaisujen yhä kasvava tarve 
alalla; painottaa lisäksi, että maailmanlaajuisen kilpailun yhteydessä investoinneilla 
tutkimukseen ja innovointiin lisätään kasvua ja luodaan työpaikkoja korkeasti 
koulutetuille Euroopan autoteollisuudessa;

11. vahvistaa, että autoteollisuuden olisi oltava yksi kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun 
moottoreista Euroopassa, ja muistuttaa, että autoteollisuus on yksi EU:n teollisuuden 
tärkeistä valttikorteista, koska sillä on keskeinen asema monilla maailmanmarkkinoilla;

12. muistuttaa, että standardien valinnassa on kunnioitettava teknisen neutraalisuuden 
periaatetta, jotta suojellaan ensimmäisten sijoittajien investointeja ja kannustetaan siten 
innovointia alalla;

13. muistuttaa, että autoteollisuuden tutkimuksella ja innovaatiolla on edistettävä 
merkittävästi teknologian kehittymistä, jotta tuetaan EU:n taloudellista kilpailukykyä, 
turvataan sen johtava asema maailmanmarkkinoilla ja edistetään päättäväisesti älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita;

14. muistuttaa, että autoteollisuuden työntekijät kärsivät ensimmäisenä kriisistä; korostaa, että 
työntekijöiden jatkokoulutusta on ehdottomasti parannettava, kun otetaan huomioon alan 
kehitysennusteet, jotta työntekijöiden pätevyyttä ja ammattitaitoa voidaan tarvittaessa 
investoida uudelleen muille aloille;

15. huomauttaa, että sitovia päästötavoitteita ei pitäisi asettaa ennen vuotta 2017, sillä 
vaikutustenarviointia ei ole vielä täysin arvioitu; kehottaa komissiota luopumaan 
lainsäädännön laatimisesta päästötavoitteiden ja muiden osittaisten tavoitteiden 
saavuttamiskeinoista, jotta näin ei rajoitettaisi tuotevalikoiman monipuolisuutta tai 
yksityistä tutkimustoimintaa; kehottaa näin ollen koordinoimaan tieliikenteen ajoneuvojen 
suurimpia sallittuja mittoja ja painoja koskevan direktiivin 96/53/EY tarkistusta 
asianmukaisten osapuolten, mukaan lukien autovalmistajien edustajien, kanssa;

16. korostaa, että perustutkimusta olisi tehtävä liikkuvaa energian varastointia koskevien 
teknologioiden sekä biopolttoaineiden vaihtoehtoisten tuotantotapojen kehittämisestä;

17. korostaa, että tieto- ja viestintäteknologialla tuettua ekotehokkuutta voitaisiin parantaa 
edelleen huomattavasti;

18. ehdottaa ensinnäkin, että Euroopan investointipankin välineet ulotetaan koskemaan myös 
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämistä ja tuotannon 
rakennemuutosta; ehdottaa toiseksi, että ensisijaisesti investoidaan vaihtoehtoisiin 
käyttövoimateknologioihin ja sähkö- ja kaasuajoneuvojen kattavaan 
tankkausinfrastruktuuriin; ehdottaa kolmanneksi, että sähköautoille määritellään 
markkinoilla yhtenäiset tekniset standardit ja että pyritään yhdenmukaistamaan 
sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin alan teknisiä standardeja maailmanlaajuisesti;

19. ehdottaa, että Euroopan investointipankin välineet ulotetaan entistä kestävämmän ja 
kilpailukykyisemmän Euroopan autoteollisuuden kehittämiseen ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoon;
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20. painottaa, että Euroopan investointipankin roolia ja tehtäviä on vahvistettava uusien 
teollisuushankkeiden ja erityisesti suurten liikenneinfrastruktuurien ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuurien rahoituksessa;

21. korostaa, että tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arvioinnin (STOA) yksikön 
tutkimuksen, jonka otsikkona on ”Ympäristötehokas liikenne”, mukaan 
ympäristötehokkaan liikennejärjestelmän luomista vaikeuttavat monet muut kuin tekniset 
esteet, jotka liittyvät rahoitukseen, suunnitteluun ja toteutukseen, sekä vaihtoehtoisten 
käyttövoimateknologioiden korkeat kustannukset;

22. kehottaa komissiota varmistamaan, että toimintasuunnitelman täytäntöönpanon 
edistymistä valvotaan korkean tason työryhmässä, ja varmistamaan erityisesti, että kaikkia 
saatavilla olevia EU:n tason talousarviovälineitä käytetään tehokkaasti autoteollisuuden 
uudelleenkäynnistämiseksi;

23. kehottaa komissiota laatimaan viipymättä toimintasuunnitelman toteuttamista varten 
määritetylle ajanjaksolle selkeän ja konkreettisen etenemissuunnitelman, jonka olisi hyvä 
sisältää erityisesti seuraavat kohdat:

– ehdotetun lainsäädännön vaikutusten ennakkoarvioinnin sekä hyväksytyn 
lainsäädännön vaikutusten jälkiarvioinnin ja hyväksytyn lainsäädännön puutteellisen 
tai väärän täytäntöönpanon jälkiarvioinnin, hiilidioksidi- ja melupäästöjä koskeva 
lainsäädäntö mukaan luettuina, käynnistäminen viipymättä,

– tutkimus asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön yhteisvaikutuksesta autoteollisuuteen ja 
keskimääräisen auton hintaan, sillä ehdotetut toimet voivat aiheuttaa kuluttajille 
useiden tuhansien eurojen hinnannousun; tutkimuksessa olisi otettava huomioon myös 
hiilidioksidipäästöjen ja melusaasteen vähentäminen sekä keskimääräiselle ajajalle 
aiheutuvien kustannusten vähentäminen paremman polttoainetehokkuuden vuoksi,

– korkean tason CARS 2020 -ryhmän perustaminen viipymättä neuvoa-antavaksi 
elimeksi, joka osallistuu aktiivisesti toimintasuunnitelman toteuttamiseen;

24. korostaa useiden jäsenvaltioiden toteuttamia tukitoimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi 
yritysten nopeutetut vero- tai alv-vähennykset sekä vihreitä autoja koskevat toimenpiteet;

25. kehottaa komissiota ottamaan huomioon rakennemuutosten hoitamista sosiaalisesti 
vastuullisella tavalla koskevan EU:n lainsäädännön, jota parlamentti vaatii suosituksista 
komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä 
rakennemuutoksen ennakoinnista ja hallinnoimisesta 15. tammikuuta 2013 antamassaan 
päätöslauselmassa, jossa komissiota kehotetaan muutoksen ennakointiin1, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun ja työntekijöille tiedottamiseen ja työntekijöiden 
kuulemiseen koko prosessin aikana;

26. vahvistaa, että yritysten koulutusohjelmien, erityisesti oppisopimuskoulutuksen, avulla 
voitaisiin saada tarvittavaa ammattitaitoista työvoimaa;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0005.
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27. muistuttaa komissiota, että autoteollisuuden toimintasuunnitelmaan on kohdistettava 
riittävästi rahoitusta, jotta tuetaan alan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja uusien 
laadukkaiden työpaikkojen luomista.
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