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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Ένωσης, η οποία αυτή τη στιγμή 
δημιουργεί 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας άμεσα ή έμμεσα, είναι στρατηγικής 
σημασίας για την οικονομία και την απασχόληση στην ΕΕ και επισημαίνει την 
αξιοσημείωτη θετική συνεισφορά της στο εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ, παρά τον αυξημένο 
και ορισμένες φορές αθέμιτο ανταγωνισμό από εταιρείες τρίτων χωρών·

2. αναγνωρίζει ότι υποχωρεί η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων της ΕΕ, αν και αυξάνεται η 
ζήτηση για οχήματα που κινούνται με καθαρή ενέργεια (ηλεκτρικά, υβριδικά, 
επαναφορτιζόμενα)· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει, χωρίς καθυστέρηση, μια βιώσιμη 
στρατηγική για την προώθηση και αξιοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδίως δε τα 
μέτρα CARS 2020, έτσι ώστε η αυτοκινητοβιομηχανία να έχει τη δυνατότητα να 
παραμείνει αποδοτική και ανταγωνιστική και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές·

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, έως το 2050 περίπου το 
60% των καινούργιων αυτοκινήτων που πωλούνται σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι 
υβριδικά, επαναφορτιζόμενα ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα·

4. τονίζει ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί μένουν πίσω στην αγορά οχημάτων που κινούνται με 
καθαρή ενέργεια, αλλά ότι οι εθνικοί στόχοι υποστηρίζουν περαιτέρω ανάπτυξη της 
αγοράς αυτής·

5. τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερο εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών στις 
επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ·

6. αναγνωρίζει ότι η ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές θα αυξηθεί όχι μόνο στην κατηγορία 
οχημάτων πολυτελείας, αλλά και στις χαμηλότερες κατηγορίες, και, ως εκ τούτου, η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία θα είναι πιο ανταγωνιστική στις κατηγορίες αυτές·

7. πιστεύει ακράδαντα ότι αυτός ο κλάδος αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την τεχνολογική 
καινοτομία και έναν σημαντικό πολλαπλασιαστή όσον αφορά την ανάπτυξη· θεωρεί ότι η 
διατήρηση υψηλού επιπέδου καινοτομίας είναι κεφαλαιώδης προκειμένου η βιομηχανία 
να διατηρήσει την πρωτοποριακή της θέση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την 
τεχνολογία και προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση και η στήριξη των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διεθνής 
ανταγωνιστικότητα· θεωρεί ότι ο σχεδιασμός καθαρών οχημάτων θα μείωνε την 
ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι τα δίκτυα 
δημόσιων μεταφορών, η κινητικότητα στον τομέα της μετακίνησης και τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα των έξυπνων πόλεων – όπως τα υβριδικά οχήματα ή τα οχήματα μηδενικών 
εκπομπών – αποτελούν ισχυρούς μοχλούς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
ευρωπαϊκού τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· επισημαίνει τον αποφασιστικό ρόλο τον 
οποίο μπορούν να διαδραματίσουν από αυτή την άποψη οι δημόσιες συμβάσεις όταν 
χρησιμοποιούνται ως στρατηγικό εργαλείο για βιομηχανική πολιτική· καλεί την Επιτροπή 
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και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους και τις προσπάθειές τους ώστε να 
εδραιώσουν την ηγετική θέση της Ευρώπης όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι η ΕΕ μπορεί να διατηρήσει τεχνολογική υπεροχή στην 
παγκόσμια αγορά· υπενθυμίζει την πρωταρχική σημασία της ύπαρξης σαφούς και 
σταθερού νομικού και φορολογικού πλαισίου προκειμένου να ενθαρρύνονται οι 
επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία·

8. τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων προϊόντων, 
δημιουργώντας καινοτόμες τεχνολογίες που προορίζονται για καταναλωτές σε όλον τον 
κόσμο με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης της ευρύτερης αλυσίδας αξίας της ΕΕ·

9. τονίζει ότι οι μελλοντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις αποτελούν σημαντικούς 
κινητήριους μοχλούς της καινοτομίας· υπενθυμίζει ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω 
τεχνολογική πρόοδος προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση των 
οχημάτων, προωθώντας, ταυτόχρονα, την ανάπτυξη οχημάτων που κινούνται με 
εναλλακτικά καύσιμα, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, και την υιοθέτησή τους από την 
αγορά· υπενθυμίζει, επίσης, ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε σχέση με τον 
τεχνικό κανονισμό που στοχεύει σε περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα·

10. υιοθετεί τη συναίνεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου CARS 21 ότι η εμπορική πολιτική 
της Ένωσης θα πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στις παγκόσμιες 
αγορές μέσω της διεθνούς εναρμόνισης των κανονισμών για τα οχήματα και να λάβει 
πλήρως υπόψη τη σημασία διατήρησης μιας ισχυρής, καινοτόμου και ανταγωνιστικής 
κατασκευαστικής βάσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, και πιστεύει ακράδαντα 
ότι αυτό δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να πραγματοποιηθεί εις βάρος των 
εργασιακών δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης ή των κοινωνικών προτύπων· 

11. τονίζει τη σημασία των πολυμερών και διμερών διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν 
στην προώθηση της αμοιβαιότητας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές και στη 
μείωση και κατάργηση των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων (NTBs), στις 
περιπτώσεις όπου αυτά δεν δικαιολογούνται από ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία 
ή το περιβάλλον· πιστεύει ότι οι εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης και η διμερής 
ρυθμιστική συνεργασία πρέπει να περιέχουν σημαντικές δεσμεύσεις για την άρση των 
NTBs που επηρεάζουν τον τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε εισαγόμενες πρώτες ύλες· τονίζει ότι τα 
ενωσιακά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών εταιρειών πρέπει να 
προστατεύονται αποτελεσματικά και να γίνονται σεβαστά από όλες τις χώρες-εταίρους 
της Ένωσης·

12. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο την παγκόσμια 
τυποποίηση· θεωρεί ότι οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνουν τα πρότυπα 
της ΟΕΕ/ΗΕ και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και πρέπει να βρεθούν νέες 
παγκόσμιες λύσεις για τις καινοτόμες τεχνολογίες π.χ. ένα βύσμα που θα χρησιμοποιείται 
για όλα τα ηλεκτρονικά οχήματα·

13. αναγνωρίζει τη σημασία επιτάχυνσης της ανάπτυξης μιας πρότασης για τη θέσπιση νέου 
κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση διεθνών εγκρίσεων τύπου ολόκληρου 
οχήματος και ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση, προκειμένου να μειωθεί ο 
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διοικητικός φόρτος που σχετίζεται με την εισαγωγή του ίδιου μοντέλου οχήματος στις 
αγορές τρίτων χωρών·

14. τονίζει ότι τα διεθνή πλαίσια για συνεργασία όσον αφορά πρότυπα και τεχνικούς 
κανονισμούς θα πρέπει να παραμείνουν η προτιμώμενη επιλογή για την αναζήτηση της 
εναρμόνισης αυτών και ότι όλες οι διμερείς πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτύσσονται με 
σκοπό την πολυμεροποίησή τους, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις αναδυόμενες 
οικονομίες· πιστεύει, από την άποψη αυτή, ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της και να προσπαθεί να θεσπίζει τα πιο προηγμένα διεθνή 
πρότυπα σε αυτή τη βάση·

15. χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ελήφθη στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού 
Συμβουλίου για την έναρξη εργασιών σχετικά με έναν παγκόσμιο τεχνικό κανονισμό για 
την ασφάλεια και την προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων και τονίζει τη σημασία της 
προσέλκυσης ευρείας συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των κύριων εμπορικών 
εταίρων της ΕΕ·

16. προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι δεσμεύσεις στις υφιστάμενες και 
μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες τηρούνται όντως· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κοινοτικά μέσα εμπορικής άμυνας σύμφωνα με τους 
κανόνες του ΠΟΕ και να προσφύγει, εφόσον είναι αναγκαίο, στον μηχανισμό επίλυσης 
των διαφορών, έτσι ώστε να προστατεύσει την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ και να 
καταπολεμήσει παράνομες εμπορικές πρακτικές ενάντια στα συμφέροντα της ΕΕ, όπως 
είναι οι ειδικοί φόροι στα εισαγόμενα αυτοκίνητα·

17. θεωρεί ότι οι επενδυτικές δραστηριότητες στις αναπτυσσόμενες αγορές πρέπει να 
ενισχυθούν και να διασφαλισθούν μέσω εμπορικών συμβάσεων·

18. θεωρεί ότι τα πρότυπα της ΕΕ που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς και 
εκείνα που αφορούν τη συμμετοχή των εργαζομένων πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες στις οποίες διοχετεύονται επενδύσεις, και ότι 
πρέπει να προάγεται η περιφερειακή ανάπτυξη·

19. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει την έννοια της ανταγωνιστικότητας της 
αυτοκινητοβιομηχανίας στις εκ των προτέρων εκτιμήσεις της σχετικά με τις μελλοντικές 
εμπορικές συμφωνίες, να διενεργεί εκ νέου μελέτες μετά την έναρξη ισχύος τους και να 
προβαίνει τακτικά σε σωρευτικές εκτιμήσεις του αντικτύπου των συμφωνιών που ισχύουν 
σήμερα και αυτών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, βάσει ειδικών και καθορισμένων 
κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο συμμετέχουν οι 
ενδιαφερόμενοι κύκλοι·

20. παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, το συντομότερο δυνατόν, ένα στρατηγικό όραμα 
σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική της, το οποίο θα βοηθούσε τους βιομηχανικούς 
κλάδους που πλήττονται από διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, να προλάβουν τις εξελίξεις με τη μετατροπή τους σε κλάδους του 
μέλλοντος, όπως ο κλάδος των δημόσιων μεταφορών με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα.
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