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IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē CARS 2020 rīcības plānu konkurētspējīgai un ilgtspējīgai autobūves nozarei 
un atbalsta tā četrus pīlārus;

2. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt un nostiprināt ražošanas bāzi Eiropā, lai nodrošinātu 
pienācīgu dzīves līmeni pilsoņiem un lai konsolidētu tās nozares nolūkā panākt 
ekonomikas izaugsmi un atveseļošanos;

3. ņemot vērā jaunākos datus par pārdošanas apjomiem, aicina Komisiju piemērot 
saskaņotāku pieeju tiesību aktiem, kas ietekmē autobūves nozari, no inovācijas līdz 
pētniecībai, no tirgus atveseļošanās un nodarbinātības izaugsmes līdz drošuma un vides 
standartiem;

4. ņemot vērā jaunākos datus par pārdošanas apjomiem, kurus sniegusi Komisija un uz kuru 
pamata var secināt, ka tirgū notikusi trīskārtēja lejupslīde un ka ES vieglo automobiļu 
pārdošanas apjomi samazinājās no aptuveni 17 miljoniem līdz mazāk nekā 12 miljoniem 
laikposmā no 2006. gada decembra līdz 2012. gada decembrim, aicina Komisiju pārskatīt 
tās plašos un daļēji pretrunīgos mērķus, lai koncentrētos galvenokārt uz tirgus 
atveseļošanos un nodarbinātības izaugsmi;

5. uzskata, ka noteikumiem par konkurenci un valsts atbalstu nevajadzētu izraisīt 
konkurētspējas trūkumu Eiropas autobūves nozarē; aicina Komisiju novērtēt plānus 
attiecībā uz restrukturizāciju, atbalstu un ciešākām attiecībām starp ražotājiem nozarē, 
salīdzinot šos plānus ar trešo valstu ierosinātiem plāniem, lai tādējādi stimulētu izaugsmes 
un nodarbinātības augšupeju šajā nozarē Eiropā;

6. atbalsta ilgtspējīgas un efektīvas transporta infrastruktūras attīstību un modernizāciju, jo tā 
varētu stimulēt tirgu un veicināt labāku ceļu satiksmes drošību, kā arī ekonomikas un 
nodarbinātības izaugsmi;

7. uzsver vērienīga pētniecības un inovāciju regulējuma nozīmi, kas vērsts uz ES 
konkurētspēju pasaulē, sekmējot, piemēram, saistīto automobiļu vai telemātikas lietojumu 
ieviešanu;

8. uzskata, ka ir ievērojami jāuzlabo ES ceļu satiksmes drošība; šajā sakarā atzinīgi vērtē 
prioritātes piešķiršanu automobiļos iebūvētām tehnoloģijām, piemēram, viedām ātruma 
vadības ierīcēm, kas uzlabo braukšanas kultūru un veicina ceļu satiksmes noteikumu 
ievērošanu;

9. atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, kas paredz ieviest alternatīvu degvielu uzlādes un 
uzpildes infrastruktūru ekoloģiski tīriem transportlīdzekļiem;

10. uzsver, ka mērķis ir nostiprināt Eiropas automobiļu ražotāju konkurētspēju un veiktspēju, 
jo īpaši attiecībā uz pieaugošo vajadzību pēc inovatīviem risinājumiem šajā nozarē; tāpat 
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uzsver, ka globālas konkurētspējas kontekstā ieguldījums pētniecībā un inovācijā sekmēs 
izaugsmi un kvalificētu darbavietu radīšanu Eiropas autobūves nozarē;

11. uzskata, ka autobūves nozarei jābūt vienam no konkurētspējas un ekonomikas izaugsmes 
galvenajiem virzītājiem Eiropā, un atkārtoti norāda, ka tā ir viens no ES svarīgākajiem 
rūpniecības stūrakmeņiem, jo tai ir centrāla nozīme vairākos pasaules tirgos;

12. atkārtoti norāda, ka standartu izvēlē ir svarīgi ievērot tehnoloģiju ziņā neitrālas nostājas 
principu, lai aizsargātu pionieru ieguldījumus un tādējādi veicinātu inovācijas šajā nozarē;

13. atkārtoti norāda, ka pētniecībai un inovācijai autobūves nozarē ir jānodrošina liels 
tehnoloģiju progress, kas palīdzēs uzlabot ES ekonomikas konkurētspēju un saglabāt tās 
vadošo pozīciju pasaules tirgū, un ka tas sniegs izšķirošu ieguldījumu gudras, ilgtspējīgas 
un iekļaujošas izaugsmes mērķos, kā norādīts stratēģijā „Eiropa 2020”;

14. atkārtoti norāda, ka autobūves nozares darbinieki ir pirmie, kas cieš krīzes apstākļos;
uzsver vajadzību sekmēt viņu turpmāko apmācību, paredzot nozares turpmākos attīstības 
virzienus, un attiecīgā gadījumā ieguldīt viņu prasmes un zināšanas citās nozarēs;

15. uzsver, ka saistoši emisiju mērķi nebūtu jānosaka pirms 2017. gada, jo ietekmes 
novērtējums vēl nav pilnīgi izvērtēts; aicina Komisiju pārtraukt ar tiesību aktiem 
reglamentēt to, kā pildīt emisiju mērķus un citus daļējus mērķus, lai neierobežotu 
ražojumu daudzveidību vai privāto pētniecisko darbību; tāpēc prasa koordinēt 
Direktīvas 96/53/EK par transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu un gabarītiem 
pārskatīšanu ar attiecīgajām pusēm, tostarp autoražotāju pārstāvjiem;

16. uzsver, ka ir vajadzīgi pamata pētījumi attiecībā uz mobilu enerģijas uzglabāšanas 
tehnoloģiju izstrādi, kā arī jaunām biodegvielu ražošanas iespējām;

17. uzsver, ka ir lielas iespējas turpināt uzlabot ekoloģisko efektivitāti, ko atbalsta 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;

18. pirmkārt, ierosina, Eiropas Investīciju bankas (EIB) instrumentus attiecināt arī uz 
alternatīvo degvielu infrastruktūras izstrādi un produkcijas restrukturizēšanu; otrkārt, 
ierosina pievērsties ieguldījumiem alternatīvās piedziņas tehnoloģijās un visaptverošā 
infrastruktūrā elektromobiļu un ar gāzi darbināmu transportlīdzekļu uzpildīšanai; treškārt, 
ierosina noteikt kopējus tehniskos standartus elektromobiļu tirgū un virzīties uz 
elektromobiļu uzlādes infrastruktūras tehnisko standartu globālu saskaņošanu;

19. ierosina EIB instrumentus attiecināt arī uz ilgtspējīgākas un konkurētspējīgākas Eiropas 
autobūves nozares attīstību un alternatīvo degvielu infrastruktūru ieviešanu;

20. uzsver vajadzību nostiprināt EIB nozīmi un uzdevumus saistībā ar jaunu rūpniecības 
projektu finansēšanu, jo īpaši attiecībā uz lielu transporta un alternatīvo degvielu 
infrastruktūru;

21. norāda, ka saskaņā ar zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) pētījumu 
„Ekoloģiski efektīvs transports” ekoloģiski efektīvas transporta sistēmas izveidi kavē 
vairāki netehniski ierobežojumi, kas saistīti ar finansējumu, plānošanu un īstenošanu, kā 
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arī alternatīvu piedziņas tehnoloģiju augstās izmaksas;

22. aicina Komisiju nodrošināt, ka rīcības plāna īstenošanas progresu uzrauga augsta līmeņa 
grupa, un jo īpaši nodrošināt, ka visi ES līmenī pieejamie finanšu instrumenti tiek efektīvi 
izmantoti, lai atjaunotu autobūves nozares darbību;

23. aicina Komisiju nekavējoties izstrādāt skaidru un konkrētu ceļvedi rīcības plāna 
īstenošanai noteiktā termiņā, iesakot ceļvedī paredzēt šādus aspektus:

– gan ierosināto tiesību aktu ex-ante ietekmes novērtējuma, gan arī pieņemto tiesību 
aktu un to neīstenošanas vai sliktas īstenošanas ex-post novērtējuma tūlītēja uzsākšana, 
lai nodrošinātu godīgas konkurētspējas pārbaudi, ietverot tiesību aktus par CO2 un 
trokšņa emisijām;

– pētījums par attiecīgo ES tiesību aktu kumulatīvo ietekmi uz autobūves nozari un 
automobiļa vidusmēra cenu, jo ierosinātie pasākumi varētu izraisīt cenas 
palielināšanos klientam par vairākiem tūkstošiem eiro; šajā pētījumā būtu arī jāņem 
vērā CO2 emisiju un trokšņa piesārņojuma samazinājums, kā arī vidēja 
transportlīdzekļa vadītāja izmaksu samazinājums, pateicoties lielākai degvielas 
efektivitātei;

– CARS 2020 augsta līmeņa grupas kā konsultatīvas struktūras tūlītēja izveide, paredzot 
šai grupai aktīvu lomu rīcības plāna īstenošanā;

24. uzsver atbalsta pasākumus, ko īstenojušas vairākas dalībvalstis, piemēram, paātrinātus 
nodokļu vai PVN atvieglojumus uzņēmumiem, kā arī ekoloģiski tīriem automobiļiem;

25. aicina Komisiju ņemt vērā Eiropas regulējumu restrukturizācijas pārvaldībai sociāli 
atbildīgā veidā, kā Eiropas Parlaments pieprasīja 2013. gada 15. janvāra rezolūcijā ar 
ieteikumiem Komisijai par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas 
paredzēšanu un pārvaldību1, sekmējot izmaiņu paredzēšanu un sociālo dialogu, kā arī 
informējot un uzklausot darbiniekus visa procesa laikā;

26. konstatē, ka atbalsts uzņēmumu skolām, jo īpaši māceklībām, varētu palīdzēt iegūt 
vajadzīgo kvalificēto cilvēkkapitālu;

27. atgādina Komisijai, ka šim autobūves nozares rīcības plānam būtu jāpiešķir pietiekams 
finansējums, lai atbalstītu pētniecības un inovācijas darbības un jaunu kvalitatīvu 
darbavietu radīšanu.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0005.



PE514.598v04-00 6/6 AD\1007311LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 17.9.2013

Galīgais balsojums +:
–:
0:

24
5
13

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao 
Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, 
Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, 
Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein,
Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas 
Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, 
Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja 
Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, 
Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur 
Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie 
Griesbeck, Geoffrey Van Orden


