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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės 
veiksmų planą (angl. CARS 2020) ir remia keturis jo ramsčius;

2. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti ir stiprinti gamybos bazę Europoje, siekiant užtikrinti 
tinkamą gyvenimo lygį ES piliečiams ir sustiprinti jos pramonę, kad būtų pasiektas 
ekonomikos augimas ir atsigavimas;

3. atsižvelgiant į paskutinius tyrimus apie pardavimų mastą, ragina Komisiją priimti 
nuoseklesnį požiūrį dėl teisės aktų, kurie turi įtakos automobilių pramonei, nuo naujovių ir 
mokslinių tyrimų, rinkos gaivinimo ir užimtumo augimo iki saugos ir aplinkos standartų;

4. atsižvelgiant į paskutinius Komisijos pateiktus duomenis apie pardavimų mastą, kurie 
parodė, kad rinka patyrė trigubą nuosmukį, ir išryškino, kad ES lengvųjų transporto 
priemonių pardavimų mastai sumažėjo nuo beveik 17 mln. iki mažiau kaip 12 mln. 
2006 m. gruodžio mėn. – 2012 m. gruodžio mėn. laikotarpiu, ragina Komisiją persvarstyti 
savo įvairialypius ir iš dalies prieštaringus tikslus, kad būtų galima daugiau dėmesio skirti 
rinkos gaivinimui ir užimtumo augimui; 

5. mano, kad teisės aktais konkurencijos ir valstybės pagalbos srityse neturi būti trukdoma 
konkurencingumo skatinimui ES automobilių sektoriuje; prašo Komisijos, kad ši įvertintų 
restruktūrizacijos, pagalbos ir glaudesnio šio sektoriaus gamintojų bendradarbiavimo 
planus, palygindama šiuos planus su planais, kuriuos pateikė trečiosios šalys, siekiant 
skatinti Europoje šio sektoriaus augimą ir didinti užimtumą;

6. pritaria tvarios ir veiksmingos transporto infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, nes tai 
galėtų skatinti rinką ir padėti užtikrinti didesnę kelių eismo saugą, taip pat ekonomikos ir 
užimtumo augimą;

7. pabrėžia, kad svarbi plačių užmojų mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, sutelkta į ES 
konkurencingumo didinimą pasauliniu lygmeniu, skatinant, pvz., susijusių automobilių ar 
telematikos priemonių diegimą;

8. mano, kad būtina gerokai pagerinti saugą ES keliuose; todėl palankiai vertina tai, kad 
pirmenybė teikiama automobilių technologijoms, kurios padeda gerinti vairuotojo elgesį ir 
laikytis kelių eismo taisyklių, pvz., išmanieji greičio valdymo įtaisai;

9. palankiai vertina Komisijos strategiją, kuria siekiama plėtoti alternatyviųjų degalų, 
įkrovimo ir degalų atsargų papildymo infrastruktūrą alternatyviuoju kuru varomoms 
netaršioms transporto priemonėms;

10. pabrėžia, kad tikslas yra stiprinti ES automobilių sektoriaus konkurencingumą ir gerinti jo 
veiklos rezultatus, ypač atsižvelgiant į didėjantį poreikį rasti novatoriškus sprendimus 
automobilių srityje; tačiau taip pat pabrėžia, kad, atsižvelgiant į pasaulinės konkurencijos 
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mastą, investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas prisidės prie augimo ir kvalifikuotų 
darbo vietų kūrimo ES automobilių sektoriuje;

11. teigia, kad automobilių pramonė turi būti viena iš pagrindinių ES konkurencingumo ir 
ekonomikos augimo varomųjų jėgų, ir primena, kad šis sektorius yra vienas ir pagrindinių 
ES kozirių pramonės atžvilgiu, nes atlieka pagrindinį vaidmenį daugelyje pasaulinių 
rinkų;

12. primena, kad svarbu laikytis technologinio neutralumo principo nustatant standartus, 
siekiant apsaugoti naujų investuotojų investicijas ir paskatinti inovacijas šiame sektoriuje;

13. primena, kad tyrimai ir inovacijos automobilių sektoriuje turi suteikti galimybę daryti 
didelę pažangą technologijų srityje, o toji pažanga didintų Europos Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumą, ji galėtų ir toliau pirmauti pasaulinėje rinkoje, tai taip pat svariai 
prisidėtų prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kaip nustatyta strategijoje 
„Europa 2020“;

14. primena, kad automobilių sektoriaus darbuotojai pirmieji nukenčia nuo krizės; pabrėžia, 
kad būtina teikti jiems daugiau tolesnių mokymų siekiant užbėgti už akių sektoriaus 
pokyčiams ir prireikus investuoti į jų gebėjimus ir įgūdžius kituose sektoriuose;

15. primena, kad privalomi išmetamųjų dujų kiekio mažinimo tikslai neturėtų būti nustatomi 
iki 2017 m., kadangi poveikio vertinimas dar nėra išsamiai įvertintas; ragina Komisiją 
nerengti teisės aktų, nurodančių, kaip būtų galima pasiekti išmetamųjų dujų kiekio 
mažinimo tikslus ir kitus dalinius tikslus, kad nebūtų ribojama produktų įvairovė ar 
privačių tyrimų veikla; todėl ragina koordinuoti Direktyvos 96/53/EB dėl kelių transporto 
priemonių didžiausios leistinos masės ir didžiausių leistinų matmenų persvarstymą su 
atitinkamomis šalimis, įskaitant automobilių gamintojų atstovus;

16. pabrėžia, kad reikalingi baziniai tyrimai, susiję su mobiliojo energijos kaupimo 
technologijų plėtojimu ir naujomis biokuro gamybos galimybėmis;

17. pabrėžia, kad yra didžiulių galimybių toliau gerinti ekologinį efektyvumą, remiantis 
informacinėmis ir ryšių technologijomis;

18. siūlo visų pirma išplėsti Europos investicijų banko (EIB) priemonių taikymo sritį ir jas 
taikyti plėtojant alternatyvių kuro rūšių infrastruktūrą ir gamybos restruktūrizavimą; antra, 
siūlo didžiausią dėmesį skirti investicijoms į alternatyvias varomosios jėgos technologijas 
ir plačią elektrinių transporto priemonių įkrovimo ir dujinių transporto priemonių dujų 
papildymo infrastruktūrą; trečia, siūlo elektrinių automobilių rinkoje nustatyti vienodus 
techninius standartus ir siekti pasaulinio elektrinių transporto priemonių įkrovimo 
infrastruktūros techninių standartų suderinimo;

19. siūlo išplėsti EIB priemonių taikymo sritį ir jas taikyti plėtojant tvaresnę ir 
konkurencingesnę Europos automobilių pramonę ir diegiant alternatyvių kuro rūšių 
infrastruktūrą;

20. primygtinai teigia, kad reikia stiprinti EIB vaidmenį ir dalyvavimą finansuojant naujus 
pramonės projektus, ypač kuriant su alternatyviuoju kuru susijusias dideles transporto 
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infrastruktūras;

21. pabrėžia, kad pagal Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) skyriaus 
atliktą tyrimą pavadinimu „Ekologiniu požiūriu veiksmingas transportas“, ekologiniu 
požiūriu veiksmingo transporto sistemos sukūrimui kliudo keletas netechninio pobūdžio 
kliūčių, susijusių su finansavimu, planavimu ir įgyvendinimu, taip pat aukštos alternatyvių 
varymo technologijų sąnaudos;

22. ragina Komisiją užtikrinti, kad pažangą įgyvendinant veiksmų planą stebėtų aukšto lygio 
grupė, ir visų pirma užtikrinti, kad visos ES lygmeniu prieinamos biudžetinės priemonės, 
kuriomis siekiama atkurti automobilių sektorių, būtų naudojamos veiksmingai;

23. ragina Komisiją nedelsiant parengti aiškias ir konkrečias veiksmų plano įgyvendinimo per 
nustatytą laikotarpį gaires ir, pageidautina, įtraukti į jį šiuos tikslus:

– nedelsiant įtraukti siūlomų teisės aktų ex-ante poveikio vertinimą ir priimtų teisės 
aktų, taip pat priimtų teisės aktų neįgyvendinimo arba netinkamo įgyvendinimo ex-
post vertinimą, kuris užtikrintų konkurencingumo patikrinimą, įskaitant teisės aktus 
dėl CO2 ir triukšmo taršos;

– įtraukti bendro atitinkamų ES teisės aktų poveikio automobilių pramonei ir vidutinei 
automobilio kainai tyrimą, kadangi dėl siūlomų priemonių kaina pirkėjams galėtų 
padidėti keliais tūkstančiais eurų, šiame tyrime taip pat turėtų būti atsižvelgta į 
išmetamo CO2 kiekio ir triukšmo taršos mažinimą, taip pat išlaidų mažinimą 
vidutiniam vairuotojui, vairuojančiam veiksmingesnį kurą naudojantį automobilį;

– skubiai įkurti aukšto lygio darbo grupę CARS 2020, kuri būtų svarbus patariamasis 
organas įgyvendinant veiksmų planą;

24. pabrėžia paramos priemones, kurias įvedė keletas valstybių narių, pvz., pagreitinta 
mokesčių atskaita ar PVM atskaita, taikoma bendrovėms ir ekologiškiems automobiliams;

25. ragina Komisiją atsižvelgti į Europos socialiai atsakingo restruktūrizavimo procesų 
valdymo sistemą, kaip reikalauja Europos Parlamentas savo 2013 m. sausio 15 d. 
rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų informavimo ir 
konsultavimosi su jais, restruktūrizacijos numatymo ir valdymo1, skatinti pokyčių 
numatymą ir socialinį dialogą, darbuotojų informavimą ir konsultavimą visame procese;

26. yra įsitikinęs, kad bendrovėse rengiamų kursų, visų pirma atliekant gamybinę praktiką, 
rėmimas galėtų padėti didinti kvalifikuoto žmogiškojo kapitalo kūrimą;

27. primena Komisijai, kad šiam veiksmų planui dėl automobilių sektoriaus turi būti 
skiriamas deramas finansavimas, kad būtų remiama mokslinių tyrimų ir inovacinė veikla 
ir kuriamos naujos kokybiškos darbo vietos.

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0005.
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