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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar åtgärdsplanen Cars 2020 för en konkurrenskraftig och 
hållbar bilindustri och stöder de fyra pelarna i den.

2. Europaparlamentet poängterar vikten av att bibehålla och stärka produktionsbasen i 
Europa för att säkerställa såväl en rimlig levnadsstandard för de europeiska medborgarna 
som en konsolidering av den europeiska industrin i syfte att skapa tillväxt och ekonomisk 
återhämtning.

3. Mot bakgrund av de senaste uppgifterna om försäljningsvolymer uppmanar 
Europaparlamentet kommissionen att inta en mer konsekvent hållning till lagstiftning som 
inverkar på bilindustrin, dvs. allt ifrån innovation och forskning, marknadens 
återhämtning och ökad sysselsättning till säkerhets- och miljönormer.

4. Mot bakgrund av de senaste uppgifterna om försäljningsvolymer som tillhandahållits av 
kommissionen – och enligt vilka marknaden har genomgått en tredubbel nedgång och 
försäljningen av lätta fordon i EU har minskat från nästan 17 miljoner till under 
12 miljoner mellan december 2006 och december 2012 – uppmanar Europaparlamentet
kommissionen att se över sina ensidiga och ibland motsägelsefulla mål, för att i första 
hand fokusera på marknadens återhämtning och ökad sysselsättning. 

5. Europaparlamentet anser att konkurrenslagstiftningen och bestämmelserna om statligt stöd 
inte får leda till att den europeiska bilindustrin tappar konkurrenskraft. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se över planerna för omstrukturering, stöd och samverkan 
mellan tillverkare inom denna sektor genom att jämföra dessa planer med de planer som 
tredjeländer genomfört, i syfte att främja en återhämtning av tillväxten och ökad 
sysselsättning inom denna sektor i Europa.

6. Europaparlamentet stöder utvecklingen och moderniseringen av hållbar och effektiv 
transportinfrastruktur, eftersom detta kan stimulera marknaden, bidra till ökad 
trafiksäkerhet samt skapa ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

7. Europaparlamentet betonar vikten av en ambitiös ram för forskning och innovation som 
fokuserar på EU:s globala konkurrenskraft genom att t.ex. uppmuntra utbyggnaden av 
tillämpningar för uppkopplade bilar eller telematik.

8. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att avsevärt förbättra säkerheten på vägarna 
i EU. I detta sammanhang uppskattar parlamentet att man prioriterar teknik i bilar som 
stöder förarbeteende och efterlevnad av trafikregler, t.ex. intelligenta farthållarsystem.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi för att bygga upp lämplig 
infrastruktur för laddning och påfyllning av rena fordon som drivs med alternativa 
bränslen.
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10. Europaparlamentet understryker att målet är att öka europeiska biltillverkares 
konkurrenskraft och prestanda, inte minst mot bakgrund av det växande behovet av 
innovativa lösningar inom bilindustrin. I en global konkurrenssituation kommer dessutom 
investeringar i forskning och innovation att bidra till tillväxt och högkvalificerade 
arbetstillfällen inom den europeiska bilindustrin.

11. Europaparlamentet framhåller att bilindustrin bör utgöra en av de främsta drivkrafterna för 
konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i Europa, och påminner om att bilindustrin genom 
sin ledande ställning på många globala marknader utgör en av EU:s viktigaste tillgångar 
ur industriell synpunkt.

12. Europaparlamentet påminner om vikten av att respektera principen om teknisk neutralitet 
vid val av standarder, i syfte att skydda tidiga aktörers investeringar och uppmuntra 
innovation inom denna sektor.

13. Europaparlamentet påminner om att forskning och utveckling inom bilindustrin måste 
leda till viktiga tekniska framsteg som bidrar till att främja EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft och att behålla dess övertag på den globala marknaden. Detta kommer på 
ett avgörande sätt att bidra till målen för en smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet 
med Europa 2020-strategin.

14. Europaparlamentet påminner om att de anställda inom bilindustrin är krisens första offer 
och understryker behovet av att förbättra deras fortbildning för att föregripa 
förändringarna i branschen och i förekommande fall återinvestera deras kompetens och 
know-how i andra sektorer.

15. Europaparlamentet påpekar att bindande utsläppsmål inte bör fastställas före 2017, 
eftersom konsekvensbedömningen ännu inte har utvärderats fullt ut. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att låta bli att lagstifta om hur man ska uppnå utsläppsmål och 
andra delmål, för att inte begränsa mångfalden av produkter eller privat 
forskningsverksamhet. Därför uppmanar parlamentet kommissionen att samordna 
översynen av direktiv 96/53/EG om högsta tillåtna vikter och dimensioner för vägfordon 
med relevanta parter, däribland företrädare för biltillverkarna.

16. Europaparlamentet betonar behovet av grundforskning för utveckling av teknik för mobil 
energilagring samt nya alternativ för framställning av biobränsle.

17. Europaparlamentet betonar att det finns en mycket stor potential för att ytterligare främja 
ekoeffektivitet med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

18. För det första föreslår Europaparlamentet att EIB:s verktyg ska utökas till att omfatta 
utveckling av infrastruktur för alternativa bränslen och omstrukturering av produktionen. 
För det andra föreslår parlamentet att man företrädesvis ska investera i alternativ 
framdrivningsteknik och enhetlig infrastruktur för tankning av elektriska fordon och 
biogasfordon. För det tredje föreslår parlamentet att man ska fastställa enhetliga tekniska 
standarder på marknaden för elbilar och arbeta för en världsomfattande harmonisering av 
tekniska normer som avser infrastruktur för laddning av elfordon.
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19. Europaparlamentet föreslår att EIB:s verktyg ska utökas till att omfatta utveckling av en 
hållbarare och mer konkurrenskraftig europeisk bilindustri samt utbyggnad av 
infrastruktur för alternativa bränslen.

20. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka EIB:s roll och uppdrag i samband med 
finansiering av nya industriprojekt och i synnerhet av stora transportinfrastrukturer och 
infrastrukturer som rör alternativa bränslen.

21. Europaparlamentet påpekar att det enligt studien Eco-efficient transport, som utarbetats av 
STOA (enheten för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ), finns icke-
tekniska hinder för förverkligandet av ett ekoeffektivt transportsystem, nämligen 
finansiering, planering och genomförande samt höga kostnader för alternativ 
drivsystemteknik.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att framstegen med genomförandet 
av handlingsplanen övervakas av högnivågruppen, och framför allt att garantera att man 
effektivt utnyttjar alla budgetinstrument som är tillgängliga på EU-nivå i syfte att ge 
fordonssektorn en nystart.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål ta fram en tydlig och 
konkret färdplan med ett fast tidsschema för genomförandet av handlingsplanen, och 
framhåller att följande aspekter borde införas i en sådan färdplan:

– Omedelbart inledande av både en förhandsbedömning av lagstiftningsförslagens 
konsekvenser och en utvärdering av antagen lagstiftning samt av bristande eller dåligt 
genomförande av antagen lagstiftning, i syfte att garantera konkurrenskraftssäkring –
däribland lagstiftningen om utsläpp av koldioxid och buller.

– En undersökning av de samlade konsekvenserna av den relevanta EU-lagstiftningen 
avseende fordonsindustrin och priset på en genomsnittsbil, eftersom de föreslagna 
åtgärderna kan resultera i en prisökning på flera tusen euro för kunden. Denna 
undersökning bör också ta hänsyn till minskade koldioxidutsläpp och 
bullerföroreningar samt minskade kostnader för en genomsnittsförare av ett fordon 
som har ökad bränsleeffektivitet.

– Omedelbart inrättande av en högnivågrupp för Cars 2020 som ska fungera som ett 
rådgivande organ med en aktiv roll i genomförandet av handlingsplanen.

24. Europaparlamentet betonar de stödåtgärder som införts av flera medlemsstater, t.ex. 
snabba skattelättnader eller sänkt moms för företagsbilar och miljövänliga bilar.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till det europeiska regelverket 
för att på ett socialt ansvarsfullt sätt hantera omstruktureringen, i enlighet med kraven i 
parlamentets resolution av den 15 januari 20131, som innehåller rekommendationer till 
kommissionen avseende information till och samråd med anställda, planering och 
hantering av omstruktureringar, ökat föregripande av förändringar och social dialog samt 
information till och samråd med arbetstagarna under hela förloppet.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0005.



PE514.598v04-00 6/7 AD\1007311SV.doc

SV

26. Europaparlamentet bekräftar att stöd till företagsskolor – framför allt när det gäller 
lärlingsutbildning – kan bidra till att säkra den kompetenta arbetskraft som behövs.

27. Europaparlamentet påminner kommissionen om att tillräckliga medel måste anslås för 
denna handlingsplan för fordonssektorn för att stödja dess forsknings- och 
innovationsverksamhet samt skapa nya högkvalitativa arbetstillfällen.
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