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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger, at Unionens bilindustri, som p.t. repræsenterer 12 millioner direkte og 
afledte arbejdspladser i Europa, er af strategisk betydning for økonomien og 
beskæftigelsen i EU, og påpeger, at den giver et betydeligt, positivt bidrag til EU's 
handelsbalance på trods af den skærpede og til tider illoyale konkurrence fra 
virksomheder i tredjelande;

2. erkender, at EU's marked for nye biler er faldende, men at efterspørgslen på miljøvenlige 
køretøjer (el- og hybridbiler og plug-in-køretøjer) er stigende; opfordrer Kommissionen til 
hurtigst muligt at gennemføre en bæredygtig strategi for at fremme og styrke bilindustrien, 
navnlig foranstaltningerne i CARS 2020, så nøglesektorer såsom bilindustrien kan bevare 
sin effektivitet og konkurrenceevne og vinde fodfæste på nye markeder;

3. påpeger, at Det Internationale Energiagentur vurderer, at næsten 60 % af alle nye biler, der 
sælges på verdensplan, i 2050 vil være hybridbiler, plug-in- eller el-biler;

4. fremhæver, at de europæiske producenter halter bagefter på markedet for miljøvenlige 
biler, men at nationale mål støtter yderligere vækst på dette marked;

5. understreger behovet for, at transportsektoren i højere grad elektrificeres i de kommende 
årtier i overensstemmelse med andre EU-politikker;

6. anerkender, at efterspørgslen på de nye markeder vil stige – ikke alene i luksuskategorien, 
men også inden for de lavere markedssegmenter – og at EU-industrien vil blive mere 
konkurrencedygtig inden for disse segmenter;

7. er overbevist om, at denne industri er en afgørende drivkraft for teknologisk innovation og 
en vigtig vækstmultiplikator; mener, at det er afgørende for industrien, at der opretholdes 
et højt innovationsniveau, med henblik på at den fortsat skal være på forkant inden for 
bæredygtighed og teknologi og fremme beskæftigelsen samt støtten til virksomheder, 
navnlig SMV'er, med henblik på at styrke den internationale konkurrenceevne; mener, at 
konstruktion af miljøvenlige biler ville reducere Unionens energiafhængighed i forhold til 
tredjelande; understreger, at offentlige transportnet, trafikmæssig mobilitet og tekniske 
gennembrud i "intelligente byer" – som f.eks. hybridbiler og køretøjer, der ikke udleder 
luftforurenende gasser – har en kraftig løftestangseffekt med hensyn til at fremme den 
europæiske bilindustris konkurrenceevne; fremhæver den afgørende rolle, som offentlige 
udbud kan spille i denne henseende, hvis de anvendes som et strategisk redskab for 
industripolitikken; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres 
samarbejde med henblik på at konsolidere Europas førende position, hvad angår 
fastlæggelse af internationale standarder, og dermed sikre, at EU kan bevare en teknisk 
førerposition på verdensmarkedet; minder om, at det er yderst vigtigt, at der findes klare 
og stabile juridiske og skattemæssige rammer med henblik på at fremme investeringer i 
bilindustrien;
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8. fremhæver behovet for at investere i design og fremstilling af nye produkter og derved 
skabe innovative teknologier, der er udformet til globale forbrugere, med henblik på at 
støtte væksten i EU's bredere værdikæde;

9. understreger, at fremtidige miljømæssige udfordringer er en vigtig drivkraft for 
innovation; minder om, at der er behov for yderligere teknologiske fremskridt for at kunne 
forbedre køretøjernes miljøeffektivitet, samtidig med at udviklingen og udbredelsen af 
køretøjer, der kører på alternative brændstoffer, såsom el-biler, fremmes; minder ligeledes 
om, at der skal gøres yderligere fremskridt i den tekniske lovgivning, der har til formål at 
reducere CO2-emissionerne yderligere;

10. tilslutter sig CARS 21-ekspertgruppens konsensus om, at Unionens handelspolitik bør 
styrke EU's konkurrenceevne på de globale markeder gennem en international 
harmonisering af køretøjsforskrifterne og fuldt ud tage højde for betydningen af at 
opretholde et stærkt, innovativt og konkurrencedygtigt produktionsgrundlag for biler, og 
er overbevist om, at dette ikke under nogen omstændigheder bør ske på bekostning af 
arbejdstagerrettigheder, social retfærdighed eller sociale standarder; 

11. understreger betydningen af multilaterale og bilaterale forhandlinger, der sigter mod at 
fremme gensidig adgang til markederne og begrænse og afvikle toldmæssige såvel som 
ikke-toldmæssige handelshindringer, såfremt de ikke er berettigede af sundheds- eller 
miljøbeskyttelseshensyn; mener, at Unionens handelsaftaler og bilaterale 
lovgivningssamarbejde bør indeholde betydelige forpligtelser vedrørende afvikling af 
ikke-toldmæssige handelshindringer, som påvirker EU's bilindustri, og sikre adgang til 
importerede råvarer; understreger, at europæiske virksomheders industrielle ejendomsret 
bør beskyttes effektivt og respekteres af alle Unionens partnerlande;

12. opfordrer Kommissionen til at fremme processen med henblik på global standardisering; 
mener, at EU's handelspartnere bør acceptere UNECE's WP.29-standarder, og at der skal 
findes nye, globale løsninger for innovativ teknologi, f.eks. et universelt stik til elbiler;

13. erkender betydningen af at fremskynde udarbejdelsen af et forslag til en ny forordning om 
gensidig anerkendelse af internationale køretøjstypegodkendelser og om reservedele til 
reparation og vedligeholdelse med henblik på at begrænse den administrative byrde, der er 
forbundet med indførelsen af samme køretøjsmodel på tredjelandsmarkeder;

14. understreger, at internationale rammer for samarbejde om standarder og tekniske 
forskrifter fortsat bør være den foretrukne metode til at opnå harmonisering på disse 
områder, og at samtlige bilaterale initiativer skal udarbejdes med multilateralisering for 
øje, herunder også initiativer med vækstøkonomier; mener, at EU i denne henseende bør 
fortsætte bestræbelserne på at forbedre sine miljøkrav og tilstræbe at indføre de mest 
avancerede standarder herfor; 

15. glæder sig over initiativet inden for rammerne af Det Transatlantiske Økonomiske Råd til 
at påbegynde arbejdet med en global teknisk forskrift for sikkerhed og fremme af el-biler, 
og fremhæver betydningen af at tiltrække et bredt medlemskab, herunder EU's vigtigste 
handelspartnere;

16. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at alle forpligtelser i 
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handelsforhandlinger samt gældende og fremtidige handelsaftaler virkelig opfyldes; 
opfordrer Kommissionen til at benytte sig af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med WTO-reglerne og til om nødvendigt at gøre brug af 
tvistbilæggelsesordningen for at bevare EU's bilindustri og bekæmpe unfair 
handelspraksis, der går imod EU's interesser, såsom særlige afgifter på importerede biler;

17. mener, at investeringsaktivitet på nye vækstmarkeder skal styrkes og sikres gennem 
handelsaftaler;

18. mener, at EU-standarderne for virksomhedernes sociale ansvar og medarbejderindflydelse 
bør overholdes, når EU-virksomheder investerer i tredjelande, og at den regionale 
udvikling bør fremmes;

19. anmoder Kommissionen om at udvide sine forudgående analyser af virkningen af 
handelsaftaler til også at omfatte bilindustriens konkurrenceevne, foretage nye 
undersøgelser efter deres ikrafttræden og regelmæssigt vurdere den samlede virkning af de 
gældende handelsaftaler og de handelsaftaler, der er under forhandling, på grundlag af 
specifikke og veldefinerede kriterier, herunder måden, hvorpå interessenter inddrages;

20. anmoder indtrængende Kommissionen om hurtigst muligt at udarbejde en strategisk 
vision for sin industripolitik, som kan hjælpe de industrisektorer, der er ramt af strukturel 
overkapacitet, såsom bilindustrien, med at foregribe tendenser, f.eks. offentlig transport 
uden CO2-emissioner, ved at være på forkant med udviklingen.
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