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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni CARS 2020 għal industrija tal-karozzi kompetittiva u sostenibbli u 
jappoġġa l-erba' pilastri tiegħu;

2. Jenfasizza l-importanza li tinżamm u tissaħħaħ il-bażi ta' produzzjoni fl-Ewropa sabiex 
jiġu żgurati standards ta' għajxien xierqa għaċ-ċittadini tagħha u jiġu kkonsolidati l-
industriji tagħha bil-għan li jinkisbu tkabbir u rkupru ekonomiku;

3. Fid-dawl tal-aħħar dejta dwar il-volumi tal-bejgħ, jistieden lill-Kummissjoni tadotta 
approċċ aktar koerenti fir-rigward tal-leġiżlazzjoni li taffettwa l-industrija tal-karozzi, 
mill-innovazzjoni u r-riċerka, l-irkupru tas-suq u t-tkabbir fl-impjiegi għall-istandards ta' 
sikurezza u ambjentali;

4. Fid-dawl tal-aħħar dejta dwar il-volumi tal-bejgħ ipprovduta mill-Kummissjoni – li 
skontha s-suq ilu għaddej minn tliet fażijiet ta' tnaqqis u li tiġbed l-attenzjoni fuq il-fatt li 
l-bejgħ ta' vetturi ħfief fl-UE niżel minn kważi 17-il miljun għal inqas minn 12-il miljun 
bejn Diċembru 2006 u Diċembru 2012 – jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid l-
objettivi wesgħin u kultant kontradittorji tagħha, sabiex tiffoka primarjament fuq l-irkupru 
tas-suq u t-tkabbir fl-impjiegi; 

5. Huwa tal-fehma li r-regoli dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat m'għandhomx 
jirriżultaw f'nuqqas ta' kompetittività għas-settur tal-karozzi Ewropew; jitlob lill-
Kummissjoni tevalwa l-pjanijiet għar-ristrutturazzjoni, l-għajnuna u r-relazzjonijiet eqreb 
bejn il-produtturi fis-settur billi tqabbel dawn il-pjanijiet ma' dawk imressqa minn pajjiżi 
terzi, sabiex jingħata bidu għal rilanċ fit-tkabbir u l-impjiegi f'dan is-settur fl-Ewropa;

6. Jappoġġa l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni ta' infrastruttura tat-trasport sostenibbli u 
effiċjenti, peress li dan jista' jistimula s-suq u jikkontribwixxi għal żieda fis-sikurezza tat-
triq kif ukoll tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi;

7. Jenfasizza l-importanza ta' qafas ta' riċerka u innovazzjoni ambizzjuż li jiffoka fuq il-
kompetittività tal-UE fil-livell globali billi jinkoraġġixxi, pereżempju, l-użu ta' 
applikazzjonijiet konnessi tal-karozzi jew tat-telematika;

8. Jemmen fil-ħtieġa li titjieb b'mod sinifikanti s-sikurezza fit-toroq tal-UE; japprezza, f'dan 
il-kuntest, il-prijoritizzazzjoni ta' teknoloġiji fil-karozzi li jgħinu fl-imġiba fis-sewqan u l-
infurzar tar-regoli tat-toroq, pereżempju apparat intelliġenti ta' ġestjoni tal-veloċità;

9. Jilqa' l-istrateġija tal-Kummissjoni għall-użu ta' fjuwils alternattivi u għal infrastruttura 
tal-iċċarġjar u l-alimentazzjoni ta' vetturi nodfa;

10. Jenfasizza l-għan li tissaħħaħ il-kompetittività u l-prestazzjoni tal-produtturi Ewropej tal-
karozzi, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħtieġa dejjem tikber għal soluzzjonijiet 
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innovattivi fis-settur; jenfasizza wkoll li fil-kuntest tal-kompetittività globali, l-
investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni se jikkontribwixxi għat-tkabbir u l-ħolqien ta' 
impjiegi b'ħiliet speċjalizzati fis-settur tal-karozzi Ewropew;

11. Isostni li l-industrija tal-karozzi għandha tkun wieħed mill-muturi ewlenin tal-
kompetittività u tat-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u jtenni li hija tirrappreżenta wieħed 
mill-punti b'saħħithom tal-UE fil-qasam industrijali, u għandha rwol ċentrali f'għadd ta' 
swieq globali;

12. Itenni l-importanza tal-konformità mal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika fl-għażla tal-
istandards sabiex ikunu mħarsa l-investimenti ta' dawk li jagħmlu l-ewwel pass, u b'hekk 
tiġi inkoraġġata l-innovazzjoni fis-settur;

13. Itenni li r-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-karozzi jeħtieġ jippermettu żviluppi 
teknoloġiċi kbar li jikkontribwixxu biex tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika tal-UE u 
tinżamm is-supremazija tagħha fis-suq globali, u li dan se jikkontribwixxi b'mod deċiżiv 
għall-objettivi ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, kif stabbiliti fl-istrateġija 
Ewropa 2020;

14. Itenni li l-impjegati tas-settur tal-karozzi huma l-ewwel li jbatu fi żminijiet ta' kriżi; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied it-taħriġ avvanzat tagħhom biex jilqgħu għal żviluppi fis-
settur, u, fejn xieraq, li l-ħiliet u l-għarfien tagħhom jiġu riinvestiti f'setturi oħrajn;

15. Jirrimarka li m'għandhomx jiġu stabbiliti miri vinkolanti dwar l-emissjonijiet qabel l-
2017, peress li l-valutazzjoni tal-impatt għadha ma ġietx evalwata bis-sħiħ; jitlob lill-
Kummissjoni tabbanduna leġiżlar dwar kif se jintlaħqu l-miri dwar l-emissjonijiet u 
objettivi parzjali oħra, sabiex ma tillimitax id-diversità tal-prodotti jew l-attività ta' riċerka 
privata; jitlob, għalhekk, biex jiġi kkoordinat ir-rieżami tad-Direttiva 96/53/KE dwar il-
piżijiet u d-dimensjonijiet massimi awtorizzati ta' vetturi tat-triq mal-partijiet rilevanti, 
inklużi r-rappreżentanti tal-produtturi tal-karozzi;

16. Jenfasizza li r-riċerka bażika hija meħtieġa fir-rigward tal-iżvilupp ta' teknoloġiji għall-
ħażna tal-enerġija mobbli kif ukoll dwar għażliet ġodda għall-ġenerazzjoni tal-bijofjuwils;

17. Jenfasizza li hemm potenzjal enormi biex tkompli tittejjeb l-ekoeffiċjenza megħjuna minn 
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni;

18. Jipproponi, l-ewwel nett, li l-għodod tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) jiġu estiżi 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura ta' fjuwils alternattivi u għar-ristrutturazzjoni tal-
produzzjoni; jipproponi, it-tieni nett, li wieħed jiffoka fuq l-investiment f'teknoloġiji ta' 
propulsjoni alternattiva u f'infrastruttura komprensiva għall-alimentazzjoni tal-vetturi li 
jaħdmu bl-elettriku u bil-gass; jipproponi, it-tielet nett, li jiġu stabbiliti standards tekniċi 
komuni fis-suq tal-karozzi elettriċi u li ssir ħidma lejn l-armonizzazzjoni globali tal-
istandards tekniċi għall-infrastruttura tal-iċċarġjar ta' vetturi elettriċi;

19. Jipproponi li l-għodod tal-BEI jiġu estiżi għall-iżvilupp ta' industrija Ewropea tal-karozzi 
aktar sostenibbli u kompetittiva u għat-tnedija ta' infrastruttura ta' fjuwils alternattivi;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu r-rwol u l-missjonijiet tal-BEI fil-finanzjament ta' proġetti 
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industrijali ġodda, b'mod partikolari dawk li għandhom x'jaqsmu ma' infrastruttura 
ewlenija tat-trasport u ta' fjuwils alternattivi;

21. Jirrimarka li, skont l-istudju tal-Valutazzjoni tal-Għażliet Xjentifiċi u Teknoloġiċi (STOA) 
bl-isem "Eco-efficient transport" (Trasport ekoeffiċjenti), il-ħolqien ta' sistema tat-trasport 
ekoeffiċjenti qed tiġi mxekkla minn għadd ta' ostakli mhux tekniċi marbuta mal-
finanzjament, l-ippjanar u l-implimentazzjoni, kif ukoll l-ispejjeż għolja ta' teknoloġiji ta' 
propulsjoni alternattiva;

22. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-progress fl-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni jkun 
sorveljat mill-grupp ta' livell għoli u, b'mod partikolari, tiżgura li jsir użu effettiv mill-
istrumenti baġitarji kollha disponibbli fil-livell tal-UE li huma mmirati lejn ir-rilanċ tas-
settur tal-karozzi;

23. Jitlob lill-Kummissjoni tfassal, mingħajr dewmien, pjan direzzjonali ċar u konkret għal 
perjodu ta' żmien speċifikat għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni, u jissuġġerixxi li 
tali pjan direzzjonali jinkludi dawn li ġejjin:

– it-tnedija immedjata ta' valutazzjoni tal-impatt ex-ante tal-leġiżlazzjoni proposta kif 
ukoll valutazzjoni ex-post tal-leġiżlazzjoni adottata u fuq in-nuqqas ta' 
implimentazzjoni jew l-implimentazzjoni ħażina tal-leġiżlazzjoni adottata, sabiex ikun 
żgurat ittestjar ġust tal-kompettitività, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar l-emissjonijiet tas-
CO2 u tal-istorbju;

– studju dwar l-impatt kumulattiv tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE fuq l-industrija tal-
karozzi u fuq il-prezz ta' karozza medja, peress li l-miżuri proposti jistgħu jirriżultaw 
f'żieda fil-prezz ta' diversi eluf ta' euro għall-konsumatur. Dan l-istudju għandu jqis 
ukoll it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u tat-tniġġis mill-istorbju, kif ukoll it-tnaqqis 
tal-ispejjeż għal sewwieq medju ta' vettura li tagħmel użu minn effiċjenza akbar tal-
fjuwil;

– it-twaqqif immedjat ta' Grupp ta' Livell Għoli dwar CARS 2020 biex iservi ta' korp 
konsultattiv bi rwol attiv fl-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni;

24. Jenfasizza l-miżuri ta' appoġġ li ġew attwati minn diversi Stati Membri, pereżempju t-
tnaqqis tat-taxxa jew tal-VAT b'mod aktar rapidu mill-kumpaniji, kif ukoll il-karozzi 
ekoloġiċi;

25. Jitlob lill-Kummissjoni tqis il-qafas Ewropew għall-ġestjoni tar-ristrutturazzjoni b'mod 
soċjalment responsabbli, kif mitlub mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-
15 ta' Jannar 2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar informazzjoni lill-
ħaddiema u konsultazzjoni tal-ħaddiema, antiċipazzjoni u ġestjoni tar-ristrutturazzjoni1, 
biex jiżdiedu l-antiċipazzjoni tal-bidla u d-djalogu soċjali, filwaqt li l-impjegati jiġu 
informati u kkonsultati matul il-proċess kollu;

26. Jaċċerta li l-appoġġ ta' skejjel tal-kumpaniji – speċjalment fil-każ tal-apprendistati – jista' 
jikkontribwixxi għall-kapital uman b'ħiliet speċjalizzati meħtieġ;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0005.
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27. Ifakkar lill-Kummissjoni li għandu jiġi allokat finanzjament adegwat għal dan il-pjan ta' 
azzjoni għas-settur tal-karozzi biex jiġu appoġġati l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
tagħhom u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda ta' kwalità.
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