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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta akčný plán CARS 2020 pre konkurencieschopný a udržateľný automobilový 
priemysel a podporuje jeho štyri piliere;

2. zdôrazňuje význam zachovania a posilnenia výroby realizovanej v Európe s cieľom zaistiť 
dôstojné životné podmienky pre európskych občanov a konsolidovať európsky priemysel 
v záujme dosiahnutia hospodárskeho rastu a oživenia hospodárstva;

3. na základe najnovších údajov o objemoch predaja vyzýva Komisiu, aby zaujala 
jednotnejší postoj k právnym predpisom ovplyvňujúcim automobilový priemysel, a to od 
inovácií a výskumu cez oživenie trhu a rast zamestnanosti, až po bezpečnostné 
a environmentálne normy;

4. na základe najnovších údajov o objemoch predaja poskytnutých Komisiou – podľa 
ktorých trh zaznamenal trojnásobný pokles a predaj ľahkých vozidiel v EÚ klesol od 
decembra 2006 do decembra 2012 z takmer 17 miliónov na menej než 12 miliónov –
vyzýva Komisiu, aby preskúmala svoje široko zamerané a čiastočne protikladné ciele, 
a upriamila tak svoju pozornosť predovšetkým na oživenie trhu a rast zamestnanosti; 

5. domnieva sa, že pravidlá hospodárskej súťaže a štátnej pomoci by nemali viesť 
k nedostatočnej konkurencieschopnosti európskeho automobilového odvetvia; vyzýva 
Komisiu, aby zhodnotila plány reštrukturalizácie, pomoci a užších vzťahov medzi 
výrobcami v tomto sektore prostredníctvom porovnania týchto plánov s plánmi tretích 
krajín, a to s cieľom naštartovať oživenie rastu a zamestnanosti v tomto odvetví v Európe;

6. podporuje rozvoj a modernizáciu udržateľnej a efektívnej dopravnej infraštruktúry, keďže 
týmto spôsobom možno stimulovať trh a prispieť ku zvýšeniu bezpečnosti cestnej 
premávky, ako aj k hospodárskemu rastu a rastu zamestnanosti;

7. zdôrazňuje význam ambiciózneho rámca pre výskum a inovácie zameraného na 
konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovej úrovni a povzbudzuje napríklad zavádzanie 
aplikácií na komunikáciu vozidla prostredníctvom internetovej alebo mobilnej siete 
(connected car) alebo telematických aplikácií;

8. je presvedčený o nevyhnutnosti zásadného zlepšenia bezpečnosti na cestách v EÚ; v tejto 
súvislosti oceňuje prioritizáciu technológií zabudovaných v automobiloch, ktoré 
podporujú riadne správanie vodiča pri šoférovaní a presadzovanie pravidiel cestnej 
premávky, ako sú zariadenia na inteligentné riadenie rýchlosti;

9. víta stratégiu Komisie týkajúcu sa zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, ako aj 
infraštruktúry nabíjacích miest a plniacich staníc pre ekologické vozidlá;

10. zdôrazňuje cieľ spočívajúci v posilnení konkurencieschopnosti a výkonu európskych 
výrobcov automobilov, predovšetkým pokiaľ ide o narastajúcu potrebu inovatívnych 
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riešení v tomto odvetví; takisto zdôrazňuje, že v súvislosti s globálnou 
konkurencieschopnosťou investície do výskumu a inovácií prispejú k rastu a vytvoreniu 
vysokokvalifikovaných pracovných miest v európskom automobilovom priemysle;

11. trvá na tom, že automobilový priemysel by mal byť jednou z hlavných hybných síl 
hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v Európe, a znovu pripomína, že ide 
o jednu z najsilnejších stránok priemyslu EÚ, pretože zohráva ústrednú úlohu na 
viacerých globálnych trhoch;

12. znovu pripomína význam dodržania zásady technologickej neutrality pri výbere noriem 
s cieľom chrániť investície priekopníkov v tejto oblasti, a tak podnietiť inovácie v tomto 
odvetví;

13. pripomína, že výskum a inovácie v automobilovom odvetví musia umožniť rozsiahly 
technologický pokrok, ktorý pomôže posilniť hospodársku konkurencieschopnosť EÚ 
a udržať jej vedúce postavenie na globálnom trhu, čo bude rozhodujúcim prínosom 
k dosiahnutiu cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako je stanovené 
v stratégii Európa 2020;

14. opakuje, že v časoch krízy sú zamestnanci automobilového priemyslu postihnutí ako prví; 
zdôrazňuje, že vzhľadom na budúci vývoj v tomto odvetví treba posilniť ich ďalšiu 
odbornú prípravu, a ak je to vhodné, ich zručnosti a poznatky znovu investovať v rámci 
iných odvetví;

15. upozorňuje na to, že záväzné ciele v oblasti emisií by sa nemali stanoviť prv ako v roku 
2017, keďže posúdenie vplyvu ešte nebolo úplne vyhodnotené; vyzýva Komisiu, aby 
upustila od prijímania právnych predpisov týkajúcich sa spôsobu plnenia cieľa zníženia 
emisií a iných čiastkových cieľov, aby sa tak neobmedzila rôznorodosť produktov či 
súkromnú výskumnú činnosť; vyzýva preto na koordináciu revízie smernice 96/53/ES 
o maximálnej povolenej hmotnosti a najväčších prípustných rozmeroch cestných vozidiel 
s príslušnými stranami, a to vrátane zástupcov výrobcov automobilov;

16. zdôrazňuje potrebu základného výskumu týkajúceho sa vývoja technológií pre mobilné 
uskladňovanie energie, ako aj vývoja nových možností výroby biopalív;

17. zdôrazňuje, že existuje mimoriadne veľký potenciál na ďalšie zlepšenie ekologickej 
efektívnosti podporovanej informačnými a komunikačnými technológiami;

18. navrhuje predovšetkým rozšíriť nástroje Európskej investičnej banky (EIB) na vývoj 
infraštruktúry alternatívnych palív a reštrukturalizáciu výroby; ďalej navrhuje zamerať sa 
na investície do alternatívnych technológií pohonu a komplexnej infraštruktúry pre 
dobíjanie elektrických vozidiel a doplňovanie paliva do plynových vozidiel; navrhuje aj 
vypracovanie spoločných technických noriem na trhu s elektrickými vozidlami 
a spoluprácu smerujúcu k celosvetovej harmonizácii technických noriem týkajúcich sa 
infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel;

19. navrhuje posilniť nástroje Európskej investičnej banky na vývoj udržateľnejšieho 
a konkurencieschopnejšieho európskeho automobilového priemyslu a na vybudovanie 
infraštruktúry pre alternatívne palivá;
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20. zdôrazňuje potrebu posilniť úlohu a poslanie EIB pri financovaní nových priemyselných 
projektov, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú rozsiahlej dopravnej infraštruktúry 
a infraštruktúry pre alternatívne palivá;

21. poukazuje na to, že podľa štúdie útvaru vyhodnocovania vedecko-technických možností 
(STOA) s názvom Ekologicky efektívna doprava bráni vytvoreniu ekologicky efektívneho 
dopravného systému viacero prekážok inej ako technickej povahy, súvisiacich 
s financovaním, plánovaním a vykonávaním, ako aj vysoké náklady na alternatívne 
technológie pohonu;

22. vyzýva Komisiu, aby zaistila dohľad skupiny na vysokej úrovni nad pokrokom pri 
vykonávaní akčného plánu, a predovšetkým aby zabezpečila efektívne využívanie 
všetkých rozpočtových nástrojov dostupných na úrovni EÚ, ktoré sú zamerané na 
oživenie automobilového odvetvia;

23. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vypracovala jasný a konkrétny plán pevne stanoveného 
časového rámca na vykonávanie akčného plánu a aby doň začlenila tieto body:

– okamžité začatie vykonávania ex-ante posúdenia vplyvu navrhovaných právnych 
predpisov a ex-post hodnotenia prijatých právnych predpisov, ako aj nedostatočného 
alebo nesprávneho vykonávania prijatých právnych predpisov, aby sa zabezpečila 
previerka spravodlivej hospodárskej súťaže, a to vrátane právnych predpisov 
týkajúcich sa emisií CO2 a hluku;

– štúdiu súhrnného vplyvu príslušných právnych predpisov EÚ na automobilový 
priemysel a na cenu priemerného automobilu, keďže navrhované opatrenia môžu 
vyústiť do nárastu cien o niekoľko tisíc eur pre každého jednotlivého zákazníka; táto 
štúdia by takisto mala zohľadniť zníženie emisií CO2 a hlukového znečistenia, ako aj 
zníženie nákladov pre priemerného vodiča vďaka vyššej úspore paliva;

– okamžité zriadenie skupiny CARS 2020 na vysokej úrovni ako poradného orgánu, 
ktorý sa bude aktívne zúčastňovať na vykonávaní akčného plánu;

24. zdôrazňuje podporné opatrenia prijaté niekoľkými členskými štátmi, ako je zrýchlený 
daňový odpis alebo odpočet DPH zo strany spoločností, ako aj ekologické vozidlá;

25. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila európsky rámec pre sociálne zodpovedné riadenie 
reštrukturalizácie, ako požaduje Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. januára 
2013 obsahujúcom odporúčania Komisie o informovaní pracovníkov a konzultáciách 
s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie1, a aby zároveň zlepšila predvídanie zmien 
a posilnila sociálny dialóg, ako aj informovanie zamestnancov a konzultácie s nimi 
v rámci celého postupu;

26. je presvedčený, že podpora podnikových škôl, predovšetkým učilíšť, by mohla prispieť 
k získaniu potrebného kvalifikovaného ľudského kapitálu;

27. pripomína Komisii, že v záujme podpory výskumných a inovačných činností a vytvorenia 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0005.
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nových kvalitných pracovných miest treba na tento akčný plán pre automobilové odvetvie 
vyčleniť náležité finančné prostriedky.
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