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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2012 
σχετικά με την κλήση eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες1,

1. τονίζει ότι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να 
ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, συμπληρώνοντας τη νομοθετική ρύθμιση με 
επενδύσεις σε υποδομές και με δράσεις για την τόνωση της ζήτησης και την ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και την προώθηση εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης· 
πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι επενδύσεις για την τόνωση της ανάπτυξης των 
προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, την αντιμετώπιση των εκπομπών CO2 και τη μείωση των εκπομπών ρύπων 
και θορύβου, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της 
ανάπτυξης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας και της 
ανάπτυξης της αυτοκινητοβιομηχανίας· πιστεύει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, το παρόν σχέδιο δράσης πρέπει να 
συντονίζεται με άλλες αλληλοσυνδεόμενες ενωσιακές πολιτικές·

2. τονίζει ότι η ενωσιακή εσωτερική αγορά αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την 
εξασφάλιση του υγιούς μέλλοντος της αυτοκινητοβιομηχανίας: πρώτον, ως αγορά 
οχημάτων, ορίζει κοινά τεχνικά πρότυπα για 500 εκατομμύρια καταναλωτές όσον αφορά 
το περιβάλλον, την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και τις 
εκπομπές θορύβου, τα οποία ισχύουν και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και για άλλους 
κλάδους πέραν των συνόρων της· δεύτερον, σε αυτήν εδρεύουν δημόσια και ιδιωτικά 
ερευνητικά ιδρύματα που προσφέρουν έρευνα αιχμής, συμβάλλοντας στο ελπιδοφόρο 
μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας·

3. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν φιλόδοξες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη στήριξη της προτεινόμενης στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 
και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί την ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια 
του Ορίζοντα 2000 και τονίζει τη σημασία της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία 
με σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά σε όλους τους 
τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, και συγκεκριμένα στην οδική ασφάλεια, την ποιότητα 
της εξυπηρέτησης των πελατών, τη φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα, τις 
προηγμένες τεχνολογίες και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας· ενθαρρύνει τη 
χρήση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
παρόμοιων προγραμμάτων·

4. ζητεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει την αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο να είναι 
αρκετά ευέλικτο ώστε να αντιδρά με ταχύτητα και να καλύπτει όλες τις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις και καινοτομίες, στις οποίες βασίζεται η ανταγωνιστικότητα της 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0274.
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αυτοκινητοβιομηχανίας·

5. υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή εσωτερική αγορά πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση όχι 
μόνο της κατασκευής και της πώλησης προϊόντων οχημάτων, αλλά και της δυνατότητας
ανακύκλωσης των οχημάτων, των εξαρτημάτων οχημάτων και των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται σε αυτά· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για την οικολογική ανακύκλωση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων·

6. υπογραμμίζει ότι η παραγωγή και η ολοκλήρωση των οχημάτων ως βιομηχανικών
προϊόντων βρίσκονται στο τέλος μιας αξιακής αλυσίδας ευρωπαϊκών προμηθευτικών 
βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων μικρών και μεσαίων προμηθευτών συστατικών 
μερών και ότι αυτοί οι κλάδοι των προγενέστερων σταδίων διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ίδιες 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι οι Ευρωπαίοι προμηθευτές της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, συχνά προωθούν 
καθοριστικές καινοτομίες, δίνοντας έτσι ώθηση στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών οχημάτων 
του μέλλοντος και επίσης δημιουργούν σημαντική αγορά ανταλλακτικών· εκφράζει τη 
λύπη του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένες ΜΜΕ του τομέα των 
προμηθευτών σε σχέση με τη χρήση προγραμμάτων και χρηματοδότησης της Ένωσης και 
ζητεί ευκολότερη πρόσβαση, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ΜΜΕ (COSME)·

7. πιστεύει ότι η αγορά ανταλλακτικών αξίζει την ίδια προσοχή με την αγορά τελικών 
προϊόντων οχημάτων· τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα, ιδίως όσον αφορά 
την από κοινού χρήση και διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα· 
διαπιστώνει ότι η δημιουργία μιας κοινής αγοράς για τα προϊόντα βελτίωσης επιδόσεων 
και τα ανταλλακτικά των οχημάτων καθίσταται πολύ δύσκολη λόγω των αποκλινουσών 
εθνικών διατάξεων· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις 
για την εναρμόνιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω τομέα και για τη διεύρυνση 
των ευρωπαϊκών προτύπων με βάση την παραγωγή πιστοποιημένων ανταλλακτικών και 
κατασκευαστικών στοιχείων που έχουν εγκριθεί εντός της ΕΕ·

8. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και 
στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο 
τομέα, δεδομένου ότι, με τη σταθερή αύξηση του αριθμού των ιστορικών οχημάτων, η 
συντήρηση, η χρήση και η διατήρησή τους είναι σημαντικές όχι μόνο από πλευράς 
πολιτισμού και τουρισμού αλλά και για την οικονομία· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο 
ορισμός ενός ιστορικού οχήματος πρέπει να είναι περιοριστικός, έτσι ώστε, με τη συνεχή 
αύξηση του αριθμού τους, οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και το 
περιβάλλον, οι οποίες απορρέουν από το γεγονός ότι τα ιστορικά οχήματα δεν τηρούν τα 
τα πρότυπα των καινούργιων οχημάτων, να παραμένουν περιορισμένες·

9. χαιρετίζει την πρόταση για ενίσχυση της αγοράς για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου και 
ηλεκτρικά οχήματα, αλλά διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της ηλεκτροκινητικότητας στην 
Ευρώπη προχωρεί με βραδείς ρυθμούς· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
κατάλληλων υποδομών μέσω επαρκών επενδύσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς χρηματοδότησης του μέσου διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και μέσω κοινών προτύπων για εναλλακτικά καύσιμα 
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και συστήματα πρόωσης· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει αντίστοιχες νομοθετικές 
προτάσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και ζητεί ταχεία έγκριση της νομοθετικής 
πρότασης και ενός κοινού προτύπου για τη διεπαφή επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά 
οχήματα· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί θετική στάση απέναντι σε 
καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις για την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η 
τεχνολογία κυψελών καυσίμου· 

10. χαιρετίζει την πρόταση για ανάπτυξη ενός συστήματος σήμανσης καυσίμων, το οποίο θα 
παρέχει στους καταναλωτές κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των 
οχημάτων τους με τα διαθέσιμα καύσιμα·

11. πιστεύει ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να διατηρήσει 
μια ισχυρή εξαγωγική συνιστώσα, αλλά πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στην ενίσχυση 
της εγχώριας ζήτησης, μέσω δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω του θεμιτού 
ανταγωνισμού και με τη βελτίωσης της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων πολιτών· 
τονίζει ότι είναι απαραίτητο η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να προσφέρει προϊόντα 
ποιότητας και να κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά την τεχνολογία μέσω της 
καινοτομίας, έτσι ώστε τα προϊόντα να είναι ελκυστικά για τους πολίτες της ΕΕ και να 
εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τομέα·

12. ζητεί ενισχυμένο συντονισμό των μέτρων από την πλευρά της ζήτησης σε σχέση με τα 
οχήματα και με τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κινήτρων και της 
φορολογικής πολιτικής, όπου περιλαμβάνεται η άμεση οικονομική ενίσχυση και τα 
φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κλιμακούμενων φορολογικών 
συστημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την παροχή οικονομικών κινήτρων, υλοποιώντας πιο δεσμευτικές δράσεις, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να συμβάλει στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας σε όλη την ΕΕ· θεωρεί ότι τα μέτρα από την πλευρά 
της ζήτησης, αλλά και τα μέτρα σχετικά με τις καθημερινές δαπάνες και συνθήκες, θα 
πρέπει να κατευθύνουν τους καταναλωτές προς ασφαλέστερα και φιλικότερα προς το 
περιβάλλον οχήματα·

13. υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν διαφόρων ειδών μέτρα για τη 
διευκόλυνση της αγοράς νέων και οικονομικών σε κατανάλωση καυσίμου οχημάτων με 
χαμηλά επίπεδα εκπομπών· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν καινοτόμες φορολογικές 
πολιτικές προκειμένου να ενθαρρύνουν τους πολίτες της ΕΕ να αγοράζουν νέα και φιλικά 
προς το περιβάλλον αυτοκίνητα· 

14. αναγνωρίζει την ανάγκη για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής πλεονάζουσας 
δυναμικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας της ΕΕ με συντονισμένο τρόπο, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα· τονίζει ότι κάθε κατασκευαστής 
οχημάτων είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων όταν αντιμετωπίζει 
προκλήσεις, αλλά αναγνωρίζει ταυτόχρονα τη σημασία της αποτελεσματικής δημόσιας 
παρέμβασης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρνητικές κοινωνικές συνέπειες τυχόν 
αναδιάρθρωσης του κλάδου περιορίζονται στο ελάχιστο· εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στον 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της διαρθρωτικής αλλαγής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι, 
εάν αλλάξουν οι εργασιακές απαιτήσεις, το επίπεδο δεξιοτήτων θα είναι τέτοιο που να 
εξασφαλίζει την απασχόληση και ότι η μετάβαση σε νέες μορφές παραγωγής και νέα 
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επιχειρηματικά πρότυπα θα είναι βαθμιαία· πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την 
πρόβλεψη της αλλαγής και την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της 
αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας νομοθετικής πράξης, είναι απαραίτητο 
προκειμένου να αποφευχθούν μεταξύ άλλων τυχόν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά·

15. χαιρετίζει την ύπαρξη του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ζητεί τη βέλτιστη και στοχευμένη χρήση τους σε 
περιπτώσεις αναδιάρθρωσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως για την 
επανεκπαίδευση, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη μετεγκατάσταση των θιγόμενων 
εργαζομένων, καθώς και για την παροχή βοήθειας στις αντίστοιχες περιοχές·

16. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, διαφάνειας και ασφάλειας 
στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, και να εργαστεί για τη σταδιακή εξάλειψη 
των ρυπογόνων και λιγότερο ασφαλών οχημάτων· επαινεί τη σύστασή της στον 
κανονισμό για τον τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την οποία πρέπει να απαιτείται η 
καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων σε κάθε έλεγχο· θεωρεί ότι πρωτοβουλίες όπως 
το πρόγραμμα «άδειας εισόδου αυτοκινήτων» (Car Pass) του Βελγίου θα μπορούσαν να 
ενθαρρυνθούν μέσω ενός ευρωπαϊκού προτύπου· επισημαίνει ότι οι διαδικασίες 
επαναταξινόμησης για τη μεταφορά οχημάτων πρέπει επίσης να αποθαρρύνουν την απάτη 
που σχετίζεται με τον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων σε διασυνοριακό επίπεδο· 

17. καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο πρόβλημα της παραπλάνησης των καταναλωτών 
μέσω μη αντιπροσωπευτικών πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων· υποστηρίζει τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη ενός 
νέου κύκλου δοκιμών οδήγησης και νέων διαδικασιών δοκιμών, και ζητεί να θεσπιστούν 
χωρίς καθυστέρηση·

18. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν εποικοδομητικές σχέσεις, με διαφάνεια και 
σεβασμό, μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
ιδίως δε μεταξύ των κατασκευαστών οχημάτων και των αντιπροσωπειών τους, 
αποτρέποντας καταστάσεις ανισορροπίας υπέρ του ισχυρότερου μέρους, οι οποίες θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν μειονεκτήματα και εις βάρος των καταναλωτών·

19. υπενθυμίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, 
διαθέτουν διάφορα εργαλεία για την ενεργό στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως 
στον τομέα της προώθησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέσω της διαχείρισης των 
χώρων στάθμευσης και την παροχή διοικητικής στήριξης για επενδύσεις σε υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων· ενθαρρύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πρακτικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τον αποτελεσματικό συντονισμό τους· ζητεί τη χρήση των 
κονδυλίων της ΕΕ κατά στοχευμένο και βελτιστοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με τις ειδικές 
απαιτήσεις ανάπτυξης της εκάστοτε περιοχής·

20. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες 
για την οδική ασφάλεια, προωθώντας δράσεις που αφορούν τα οχήματα, τις υποδομές και 
την οδική συμπεριφορά· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 
2013, στο οποίο αφενός ζητείται η ταχεία έγκριση του συστήματος κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης e-Call και αφετέρου περιέχονται συγκεκριμένα αιτήματα όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων, τη σαφήνεια σχετικά με τις ευθύνες των διαφόρων 
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εμπλεκόμενων φορέων, την τεχνολογική ουδετερότητα και τη διαφάνεια για τους 
καταναλωτές· επιπλέον, υπενθυμίζει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο το σύστημα e-
Call θα πρέπει να βασίζεται σε διαλειτουργική και ανοικτής πρόσβασης πλατφόρμα για 
πιθανές μελλοντικές προαιρετικές εφαρμογές στο όχημα ή υπηρεσίες, συμβατές με τα 
πρότυπα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, που θα παρέχουν τη δυνατότητα 
για ελεύθερη επιλογή των πελατών και ελεύθερη πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών·

21. επιμένει ότι πρέπει να γίνουν αυστηρότερα τα υφιστάμενα πρότυπα ασφαλείας, ιδίως για 
τα οχήματα της κατηγορίας L και ότι πρέπει να βελτιωθούν και οι απαιτήσεις που 
αφορούν την προστασία έναντι ενσφήνωσης των φορτηγών·

22. επιβεβαιώνει τη στήριξή του για αναθεώρηση του πλαισίου για την έγκριση τύπου και 
προσβλέπει στη συνεργασία με την Επιτροπή και στην ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας·

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για διεξαγωγή ελέγχων αναλογικότητας όσον 
αφορά τα εκτελεστικά μέτρα που προτείνονται για τις υφιστάμενες νομοθετικές 
απαιτήσεις· επισημαίνει ότι οι ανησυχίες του για τις απαιτήσεις κατά των αθέμιτων 
επεμβάσεων και τις απαιτήσεις για τις εκπεμπόμενες αναθυμιάσεις για τα οχήματα της 
κατηγορίας L έχουν αναγνωριστεί ρητά·

24. παροτρύνει την Επιτροπή να ανταποκριθεί καλύτερα στον ρόλο της ως «έξυπνος» και 
διορατικός φορέας ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να παράσχει στη 
βιομηχανία μακροπρόθεσμη ασφάλεια και, μέσω αυτής, ανταγωνιστικότητα, και να 
εγγυηθεί άμεσα στους καταναλωτές μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα νέα προϊόντα 
οχημάτων· τονίζει ότι η διαδικασία χάραξης νέων και κοινών προτύπων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει στο μέλλον να γίνει περισσότερο επιδεκτική σχεδιασμού 
και να συντονίζεται καλύτερα, και πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους κύκλους ζωής των 
προϊόντων·

25. υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς κανονιστικής εναρμόνισης για τη στήριξη της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας· υποστηρίζει τη 
μεταρρύθμιση της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (UNECE) του 1958, καθώς και την ανάπτυξη ενός συστήματος διεθνών 
εγκρίσεων τύπου πλήρους οχήματος (IWVTA)· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
περαιτέρω τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική 
στήριξη από τους παγκόσμιους εταίρους με στόχο την αύξηση της προβολής των πολύ 
σημαντικών αυτών σχεδίων·

26. εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να αποκλείσει τη 
συμμετοχή βουλευτών του ΕΚ στις συζητήσεις για το σχέδιο δράσης CARS 2020· 
επισημαίνει τη συμμετοχή πολλών άλλων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και πολιτικών 
προσώπων των κρατών μελών· καλεί επιτακτικά τη Διάσκεψη των Προέδρων να 
αναθεωρήσει την απόφαση αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές προτάσεις για το 
μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του CARS 2020· 
επισημαίνει ότι, εφόσον οποιαδήποτε νομοθεσία που θα προκύψει από το σχέδιο δράσης 
CARS 2020 θα εξετάζεται προσεκτικά και θα εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο, η 
συμμετοχή σε ομάδες πολιτικής δεν υπονομεύει την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου.
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