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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli a versenyképes és fenntartható gépjárműipart szolgáló CARS 2020 cselekvési 
tervet és támogatja annak négy pillérét;

2. hangsúlyozza Európa termelési alapja fenntartásának és erősítésének fontosságát, hogy 
polgárai számára méltányos életszínvonalat biztosítson, és iparágai megszilárduljanak a 
gazdasági növekedés és fellendülés megvalósítása érdekében;

3. az eladások mennyiségével kapcsolatos legújabb adatok fényében felhívja a Bizottságot, 
hogy következetesebb megközelítést fogadjon el a gépjárműiparra hatást gyakorló 
jogszabályok tekintetében, kezdve az innovációval és kutatással, a piac fellendítésén és a 
foglalkoztatás növelésén át a biztonsági és környezetvédelmi normákig;

4. az eladások mennyiségével kapcsolatos, a Bizottság által közölt legújabb adatok fényében 
– amelyek szerint a piacon háromszoros csökkenés következett be, és amelyek kiemelik, 
hogy az Unióban az eladott könnyű járművek száma 2006 decembere és 2012 decembere 
között közel 17 millióról kevesebb mint 12 millióra csökkent – felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül általánosan megfogalmazott és részben ellentmondásos céljait 
elsősorban a piac fellendítésére és a foglalkoztatás növelésére való összpontosítás 
érdekében; 

5. úgy véli, hogy az európai gépjárműipar esetében a versenyre és az állami támogatásra 
vonatkozó szabályozás nem vezethet a versenyképesség hiányához; felszólítja a 
Bizottságot, hogy értékelje a szerkezetátalakításra, a támogatásra és az ágazatban működő 
gyártók közötti szorosabb kapcsolatokra vonatkozó terveket, összevetve őket a harmadik 
országokban kidolgozott hasonló tervekkel, annak érdekében, hogy beindítsa az európai 
gépjárműiparban a növekedés és a foglalkoztatás fellendülését;

6. támogatja a fenntartható és hatékony közlekedési infrastruktúra fejlesztését és 
korszerűsítését, mivel ez ösztönözheti a piacot és hozzájárulhat a fokozott közúti 
biztonsághoz, valamint a gazdaság és a foglalkoztatás növekedéséhez;

7. hangsúlyozza a nagyra törő kutatási és innovációs keret fontosságát, amely a globális 
szintű uniós versenyképességre összpontosít, bátorítva például a kapcsolódó jármű- és 
telematikai alkalmazások telepítését;

8. úgy véli, hogy a jelentősen javítani kell a biztonságot az uniós közutakon; ezzel 
összefüggésben nagyra tartja az elsőbbség biztosítását a gépjárművekbe beépített azon 
technológiák – köztük az intelligens sebességszabályozó eszközök – számára, amelyek 
támogatják a vezetési magatartást és a közlekedési szabályok betartását;

9. üdvözli a Bizottság alternatív üzemanyagok bevezetésével, valamint a tiszta járművek 
számára töltő és újratöltő infrastruktúrák telepítésével kapcsolatos stratégiáját;
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10. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az európai gépjárműgyártók versenyképességét és 
teljesítményét, különös tekintettel arra az egyre növekvő igényre, hogy az ágazat 
innovatív megoldásokkal álljon elő; hangsúlyozza továbbá, hogy a globális 
versenyképességgel összefüggésben a kutatásba és innovációba való beruházás hozzá fog 
járulni az európai gépjárműágazatban a növekedéshez és a magasan képzett munkaerőt 
foglalkoztató munkahelyek létrehozásához;

11. fenntartja, hogy Európában a gépjárműiparnak kell lennie a versenyképesség és a 
gazdasági növekedés egyik legfőbb motorjának, és újra kijelenti, hogy a gépjárműipar –
amely számos globális piacon játszik központi szerepet – az EU iparának egyik 
kulcsfontosságú erőssége;

12. újra megfogalmazza annak fontosságát, hogy a szabványok kiválasztása során betartásra 
kerüljön a technológiai semlegesség elve az elsőként lépők beruházásainak védelme és
ezzel az ágazatbeli innováció elősegítése érdekében;

13. újra kijelenti, hogy a gépjárműágazatban megvalósuló kutatásnak és innovációnak 
nagyszabású technológiai előrelépéseket kell lehetővé tennie, amelyek elősegítik az uniós 
gazdasági versenyképesség növelését, és megőrzik az Unió vezető pozícióját a globális 
piacon, valamint hogy mindez döntően hozzájárul az Európa 2020 stratégiában foglalt 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel kapcsolatos célokhoz;

14. újra kijelenti, hogy a válságok a gépjárműágazatban foglalkoztatott munkavállalókat 
sújtják elsőként; hangsúlyozza, hogy az ágazatban bekövetkező fejlemények elébe menve 
fokozni kell továbbképzésüket, és adott esetben más ágazatokban kell felhasználni 
képességeiket és tudásukat;

15. rámutat arra, hogy 2017 előtt nem szabad kitűzni kötelező erejű kibocsátási célokat, mivel 
a hatásvizsgálat teljes körű értékelésére még nem került sor; felhívja a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon a jogalkotástól azzal kapcsolatban, hogy miként kell teljesíteni a kibocsátási 
célokat és egyéb részleges célokat, annak érdekében, hogy ne korlátozza a termékek 
sokszínűségét vagy a magánkutatási tevékenységet; ezért felszólít a közúti járművek 
megengedett legnagyobb tömegéről és méreteiről szóló 96/53/EK irányelv 
felülvizsgálatának az érdekelt felekkel, köztük a gépjárműgyártók képviselőivel történő 
összehangolására;

16. hangsúlyozza, hogy szükség van a mobil energiatárolási technológiák fejlesztésével, 
valamint a bioüzemanyag-előállítás új lehetőségeivel kapcsolatos alapkutatásra;

17. hangsúlyozza, hogy hatalmas lehetőségek vannak az ökológiai hatékonyság további 
javítására az információs és kommunikációs technológiák segítségével;

18. először is az Európai Beruházási Bank (EBB) eszközeinek az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának fejlesztésére és a termelés átalakítására való kiterjesztését javasolja; 
másodszor javasolja az alternatív hajtástechnológiákba, valamint az elektromos és a 
gázüzemű járművek feltöltését szolgáló átfogó infrastruktúrába való beruházás 
középpontba helyezését; harmadszor javasolja közös műszaki szabványok meghatározását 
az elektromos gépjárművek piacán, továbbá az elektromos járművek töltőállomásaira 
vonatkozó műszaki szabványok globális harmonizációjának kidolgozását;
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19. az EBB eszközeinek megerősítését javasolja a fenntarthatóbb és versenyképesebb európai 
gépjárműipar fejlesztése és az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kialakítása 
érdekében;

20. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az EBB szerepét és küldetését az új ipari projektek 
finanszírozása terén, különösen azon projektek tekintetében, amelyek jelentős közlekedési 
és alternatívüzemanyag-infrastruktúrákkal kapcsolatosak;

21. rámutat, hogy a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelési Osztálya (STOA) 
„Ökohatékony közlekedés” című tanulmánya szerint a finanszírozással, a tervezéssel és a 
végrehajtással, valamint az alternatív meghajtási technológiák magas költségeivel 
kapcsolatos számos nem műszaki jellegű tényező akadályozza az ökológiai szempontból 
hatékony közlekedési rendszer létrehozását;

22. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a cselekvési terv végrehajtásának a magas szintű 
munkacsoport által történő felügyeletét, és különösen arról gondoskodjon, hogy az uniós 
szinten rendelkezésre álló valamennyi költségvetési eszköz hatékonyan felhasználásra 
kerüljön a gépjárműágazat újbóli beindítása céljából;

23. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki egyértelmű és konkrét ütemtervet 
a cselekvési terv végrehajtásának rögzített határidejére vonatkozóan, és ez az ütemterv 
lehetőleg tartalmazza a következőket:

– a javasolt jogszabályokkal kapcsolatban előzetes hatásvizsgálat, valamint az elfogadott 
jogszabályokkal és az elfogadott jogszabályok végrehajtásának hiányával vagy rossz 
végrehajtásával kapcsolatban utólagos hatásvizsgálat azonnali elindítása a 
jogszabályok versenyképességre gyakorolt hatásainak tisztességes felmérése 
érdekében, ideértve a CO2- és a zajkibocsátásról szóló jogszabályokat is;

– tanulmány a vonatkozó uniós jogszabályok gépjárműparra és egy átlagos autóra 
gyakorolt halmozott hatásáról, mivel a javasolt intézkedések több ezer eurós 
áremelkedéssel járhatnak a fogyasztó számára. E tanulmánynak figyelembe kell 
vennie a CO2-kibocsátás és a zajszennyezés csökkenését, valamint azt a 
költségcsökkenést, amelyet egy fokozott üzemanyag-hatékonysággal működő 
gépjármű átlagos vezetője elkönyvelhet;

– a CARS 2020-szal foglalkozó magas szintű munkacsoport mint a cselekvési terv 
végrehajtásában tevékeny szerepet játszó tanácsadó testület azonnali létrehozása;

24. hangsúlyozza a számos tagállam által hozott olyan támogató intézkedéseket, mint a 
vállalatok esetében alkalmazott gyorsított adó- vagy héalevonás, valamint a 
környezetbarát gépjárművek;

25. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a szerkezetátalakítás társadalmilag 
felelős irányítására vonatkozó európai keretet, ahogy azt a Parlament a munkavállalók 
tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról, a szerkezetátalakítás előrejelzéséről 
és kezeléséről szóló, 2013. január 15-i, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal ellátott 
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állásfoglalásában1 kéri, fokozva a változás előrejelzését és a szociális párbeszédet, 
tájékoztatva a munkavállalókat és konzultálva velük az egész folyamat során;

26. kijelenti, hogy a vállalatok keretében működő iskolák – különösen a tanulószerződéses 
gyakorlati képzés esetében – hozzájárulhatnak a szükséges szakképzett humán tőke 
létrehozásához;

27. emlékezteti a Bizottságot, hogy elegendő finanszírozást kell elkülöníteni a 
gépjárműágazat számára készült cselekvési tervre az iparág kutatási és innovációs 
tevékenységeinek és új, minőségi munkahelyek létrehozásának támogatása céljából.

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2013)0005.
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