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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te
nemen:

1. wijst erop dat de Europese automobielindustrie, die thans direct of indirect voor 
12 miljoen arbeidsplaatsen zorgt, van strategisch belang voor economie en 
werkgelegenheid in de EU is en dat zij een forse positieve bijdrage tot de handelsbalans 
van de EU levert, ondanks de toegenomen, soms oneerlijke concurrentie van 
ondernemingen uit derde landen;

2. erkent dat de markt voor nieuwe auto's in de EU krimpt, ofschoon de vraag naar schone 
voertuigen (elektrisch, hybride, "plug-in") toeneemt; verzoekt de Commissie onverwijld 
een duurzame strategie toe te passen, en met name de maatregelen in het kader van CARS 
2020, om de Europese automobielindustrie te steunen en vooruit te helpen zodat zij 
efficiënt en competitief kan blijven en toegang kan krijgen tot nieuwe markten;

3. wijst erop dat volgens het Internationaal Energieagentschap tegen 2050 nagenoeg 60 % 
van de nieuwe auto's die wereldwijd worden verkocht hybride, plug-in- of elektrische 
auto's zullen zijn;

4. benadrukt dat de Europese fabrikanten een achterstand hebben opgelopen op de markt 
voor schone voertuigen maar dat nationale streefcijfers de verdere groei van deze markt 
bevorderen;

5. wijst erop dat elektrisch vervoer de komende decennia een belangrijkere rol moet gaan 
spelen in de vervoersector, in aansluiting op ander EU-beleid;

6. erkent dat de vraag op de opkomende markten niet enkel in het luxesegment zal stijgen, 
maar ook in de lagere segmenten en dat de Europese industrie in die segmenten dus beter 
zal concurreren;

7. is ervan overtuigd dat deze sector een essentiële aanjager van technologische innovatie en 
een belangrijke groeimultiplicator is; is van oordeel dat handhaving van een hoog 
innovatieniveau voor de automobielindustrie van levensbelang is, wil zij op het vlak van 
duurzaamheid en technologie koploper blijven en werkgelegenheid en steun aan 
bedrijven, waaronder kmo's, kunnen bevorderen om het internationaal 
concurrentievermogen te bevorderen; meent dat de ontwikkeling van schone voertuigen 
de energieafhankelijkheid van de Unie ten opzichte van derde landen kan verkleinen; 
beklemtoont dat openbaarvervoernetten, verkeersmobiliteit en de technologische 
doorbraken van slimme steden – zoals hybride voertuigen en nulemissieauto's – een 
krachtige impuls kunnen geven aan de concurrentiekracht van de Europese 
automobielindustrie; wijst op de doorslaggevende rol die overheidsopdrachten hierin 
kunnen spelen wanneer ze worden gebruikt als strategisch instrument voor het 
industriebeleid; roept de Commissie en de lidstaten op hun samenwerking te versterken en 
meer te doen om de koppositie van Europa op het vlak van internationale normering te 
consolideren en aldus te bereiken dat de EU op de wereldmarkt in technologisch opzicht 
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toonaangevend blijft; wijst er nogmaals op dat een duidelijk en stabiel juridisch en fiscaal 
kader van eminent belang is om investeringen in de automobielindustrie te bevorderen;

8. benadrukt dat het noodzakelijk is om te investeren in het ontwerpen en vervaardigen van 
nieuwe producten en innovatieve technologieën te ontwikkelen die bestemd zijn voor 
consumenten overal ter wereld, om zo de groei van de volledige Europese waardeketen te 
ondersteunen;

9. benadrukt dat de milieu-uitdagingen die ons te wachten staan een belangrijke drijvende 
kracht zijn achter innovatie; herinnert eraan dat er meer technologische vooruitgang nodig 
is om de milieuefficiëntie van voertuigen te verbeteren en tegelijkertijd de ontwikkeling 
en marktacceptatie van voertuigen die op alternatieve brandstof rijden, zoals elektrische 
voertuigen, te bevorderen; herinnert er tevens aan dat er meer vooruitgang moet worden 
geboekt met de technische regelingen om de CO2-emissies verder terug te dringen;

10. schaart zich achter de conclusie van de groep op hoog niveau "CARS 21" dat de 
handelspolitiek van de Unie de concurrentiepositie van de EU op de wereldmarkt moet 
versterken via internationale harmonisatie van de regelgeving voor voertuigen en volledig 
recht moet doen aan het belang van handhaving van een sterke, innovatieve en 
concurrerende automobielindustrie, en wijst er met klem op dat dit in geen geval ten koste 
mag gaan van arbeidsrechten, sociale gerechtigheid en sociale normen; 

11. beklemtoont het belang van multilaterale en bilaterale onderhandelingen met het oog op 
wederzijdse markttoegang en het wegnemen van tarifaire en niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen, voor zover deze niet gerechtvaardigd zijn om redenen van 
volksgezondheid of milieubescherming; is van oordeel dat de handelsovereenkomsten en 
bilaterale samenwerking met het oog op regulering die de Unie aangaat af moeten 
stevenen op serieuze afspraken over wegneming van niet-tarifaire handelsbelemmeringen 
waar de Europese automobielindustrie mee te kampen heeft en toegang tot 
grondstoffeninvoer moeten bieden; benadrukt dat de industriële-eigendomsrechten van 
Europese bedrijven doeltreffend beschermd moeten worden en door alle partnerlanden 
van de Unie gerespecteerd moeten worden;

12. verzoekt de Commissie vast te houden aan haar streven naar wereldwijde 
standaardisering; is van oordeel dat de handelspartners van de EU de normen van WP.29 
van UNECE moeten aanvaarden en dat er wereldwijd nieuwe oplossingen moeten worden 
gevonden voor innovatieve technologieën, bijv. een universele aansluiting voor 
elektrische auto's;

13. beseft dat de formulering van een nieuwe verordening inzake de wederzijdse erkenning 
van internationale typegoedkeuringen voor voertuigen en reserveonderdelen bespoedigd 
moet worden om de administratieve lasten van marktintroductie van eenzelfde 
voertuigmodel in derde landen te beperken;

14. benadrukt dat de internationale kaders voor samenwerking inzake normen en technische 
voorschriften de voorkeursoptie moeten blijven voor de harmonisatie daarvan en dat alle 
bilaterale initiatieven moeten worden ontplooid om een en ander naar het multilaterale 
niveau te tillen, waarbij ook de opkomende economieën moeten worden betrokken; is in 
dat verband van oordeel dat de EU haar milieuvoorschriften moet blijven verbeteren en 
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moet blijven streven naar de meest geavanceerde internationale normen op basis daarvan; 

15. is ingenomen met het initiatief in het kader van de Trans-Atlantische Economische Raad 
om aan een mondiale technische regeling betreffende de veiligheid en bevordering van 
elektrische voertuigen te gaan werken en wijst erop dat er diverse landen bij het initiatief 
moeten worden betrokken, waaronder de belangrijkste handelspartners van de EU;

16. dringt er bij de Commissie op aan dat zij erop toeziet dat alle afspraken in lopende en 
toekomstige handelsbesprekingen en -overeenkomsten daadwerkelijk nagekomen worden; 
verzoekt de Commissie van de communautaire handelsbeschermingsmaatregelen gebruik 
te maken met inachtneming van de regels van de WTO en zo nodig het mechanisme voor 
geschillenbeslechting in te schakelen om de Europese automobielindustrie te beschermen 
en oneerlijke handelspraktijken in het nadeel van de EU, zoals bijzondere belastingen voor 
ingevoerde auto's, aan te vechten;

17. is van mening dat investeringen in groeimarkten via handelsovereenkomsten bevorderd en 
beschermd moeten worden;

18. is van oordeel dat de EU-normen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
inspraak van werknemers ook door Europese ondernemingen in derde landen waar 
geïnvesteerd wordt nageleefd moeten worden en dat regionale ontwikkeling moet worden 
bevorderd;

19. verzoekt de Commissie het begrip concurrentiekracht van de automobielsector in haar 
voorafgaande effectbeoordeling van toekomstige handelsakkoorden mee te nemen, na de 
inwerkingtreding opnieuw onderzoek te verrichten en regelmatig het cumulatief effect te 
beoordelen van de overeenkomsten die al van kracht zijn en die waarover nog 
onderhandeld wordt, en wel aan de hand van specifieke, vastgelegde criteria, waaronder 
de rol die aan de belanghebbenden wordt toebedeeld;

20. dringt er bij de Commissie op aan dat zij zo spoedig mogelijk een strategische visie op 
haar industriebeleid ontwikkelt om de bedrijfstakken die met structurele overcapaciteit te 
kampen hebben, zoals de automobielsector, te helpen om te anticiperen op trends door 
zich om te vormen tot een bedrijfstak van de toekomst, bijv. openbaar vervoer zonder 
CO2-uitstoot.
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