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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att unionens bilindustri, som i nuläget skapar 12 miljoner 
direkta och indirekta arbetstillfällen i Europa, är strategiskt viktig för ekonomin och 
sysselsättningen inom EU och påpekar att den ger ett stort positivt bidrag till 
EU:s handelsbalans, trots den skärpta och ibland illojala konkurrensen från företag 
i tredjeländer.

2. Europaparlamentet konstaterar att unionsmarknaden för nya bilar minskar, fastän 
efterfrågan på fordon som drivs med miljövänlig energi (elbilar, hybridbilar, elbilar vars 
batterier laddas upp i hemmet) ökar. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan 
dröjsmål genomföra en hållbar strategi för att främja och förbättra den europeiska 
bilindustrin, framför allt Cars 2020-åtgärderna, så att bilindustrin kan förbli effektiv och 
konkurrenskraftig och få in en fot på nya marknader.

3. Europaparlamentet påpekar att, enligt Internationella energiorganet, kommer nära 
60 procent av de nya bilar som säljs i världen 2050 att vara hybridfordon, elbilar vars 
batterier laddas upp i hemmet eller elbilar.

4. Europaparlamentet betonar att europeiska tillverkare håller på att hamna på efterkälken på 
marknaden för fordon som drivs med miljövänlig energi, men att nationella mål stöder 
ytterligare tillväxt på denna marknad.

5. Europaparlamentet understryker behovet av en större elektrifiering av transportsektorn 
under kommande årtionden, i linje med annan unionspolitik.

6. Europaparlamentet konstaterar att efterfrågan på tillväxtmarknader kommer att växa, inte 
bara i kategorin lyxfordon, utan även i de lägre marknadssegmenten, så att den europeiska 
industrin blir konkurrenskraftigare i dessa segment.

7. Europaparlamentet är övertygat om att bilindustrin är en väsentlig drivkraft för teknisk 
innovation och väsentligt bidrar till ökad tillväxt. Parlamentet anser att bilindustrin 
ofrånkomligen måste ha kvar en hög innovationsnivå för att kunna bevara sitt ledarskap 
i fråga om hållbarhet och teknik och för att kunna skapa sysselsättning och stödja företag, 
bland dem också små och medelstora företag, för att förbättra den internationella 
konkurrenskraften. Parlamentet anser att konstruktionen av rena fordon skulle minska 
unionens energiberoende i förhållande till tredjeländer och betonar att 
kollektivtrafiknäten, rörligheten inom trafiken och de tekniska genombrott som smarta 
städer innebär – däribland hybridfordon och utsläppsfria fordon – starkt bidrar till att öka 
den europeiska bilbranschens konkurrenskraft. Parlamentet framhåller den avgörande roll 
som den offentliga upphandlingen kan spela i detta sammanhang när den används som 
ett strategiskt verktyg för industripolitiken och uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att intensifiera samarbetet och insatserna för att befästa Europas ledande 
ställning vid fastställandet av internationella normer och på så sätt se till att EU kan 
kvarstå som teknisk ledare på världsmarknaden. Parlamentet påminner om den avgörande 
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betydelsen av ett klart och stabilt rättsligt och skattemässigt regelverk för att främja 
investeringar i bilindustrin.

8. Europaparlamentet understryker behovet av att investera i design och tillverkning av nya 
produkter och ta fram innovativa teknologier för den globala konsumenten i syfte att 
stödja tillväxten av en bredare värdekedja i EU.

9. Europaparlamentet betonar att miljöutmaningarna vi står inför är viktiga drivkrafter för 
innovation. Parlamentet påminner om att vidare tekniska framsteg måste göras för att 
förbättra fordonens miljöeffektivitet, samtidigt som utvecklingen och spridningen på 
marknaden av fordon som drivs med alternativa bränslen, såsom elbilar, måste främjas. 
Parlamentet påpekar även att de tekniska bestämmelser som syftar till att 
koldioxidutsläppen minskar ytterligare måste drivas på.

10. Europaparlamentet instämmer med det samförstånd man nått fram till inom 
högnivågruppen CARS 21, nämligen att unionen i sin handelspolitik bör stärka 
EU:s konkurrenskraft på globala marknader genom den internationella tillnärmningen av 
föreskrifter för fordon och ta full hänsyn till att vi måste bevara en stark, innovativ och 
konkurrenskraftig industribas för biltillverkning, och påpekar med kraft att detta under 
inga omständigheter bör ske på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter, social rättvisa 
eller sociala normer. 

11. Europaparlamentet betonar vikten av de multilaterala och bilaterala förhandlingar som 
bedrivs för att främja ömsesidighet i fråga om marknadstillträde och minska och avveckla 
tullar och icke-tariffära hinder, såvida inte sådana kan rättfärdigas av hälso- eller 
miljöskyddsskäl och anser att unionens handelsavtal och bilaterala lagstiftningssamarbete 
bör innefatta betydande åtaganden för att undanröja icke-tariffära handelshinder som 
påverkar bilbranschen inom EU, samt säkra tillgången till importerade råvaror. 
Parlamentet understryker att de europeiska företagens industriella äganderätter måste 
skyddas väl och respekteras av samtliga unionens partnerländer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta driva på den globala 
standardiseringsprocessen. Parlamentet anser att unionens handelspartner bör acceptera 
FN/ECE:s WP.29-normer, och att nya globala lösningar måste tas fram för innovativ 
teknik, däribland en universell stickkontakt för elbilar.

13. Europaparlamentet erkänner betydelsen av att snabba på framtagandet av ett nytt utkast 
till förordning om ömsesidigt erkännande av internationella typgodkännanden av hela 
fordon och reservdelar för reparation och underhåll i syfte att minska den administrativa 
bördan när det gäller introduktion av samma fordonsmodell i marknader i tredjeländer.

14. Europaparlamentet betonar att internationella regelverk för samarbete om standarder och 
tekniska föreskrifter bör fortsätta att vara förstahandsalternativ vid ansökan om sådan 
harmonisering, och att alla bilaterala initiativ bör tas fram med målet att de ska 
multilateraliseras, vilket även bör omfatta tillväxtekonomier. Parlamentet menar i detta 
sammanhang att EU bör fortsätta att förbättra sina miljökrav och försöka att fastställa de 
mest avancerade internationella normerna på denna grund. 

15. Europaparlamentet välkomnar det initiativ som tagits i det transatlantiska ekonomiska 
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rådet om att inleda arbetet med världsomfattande tekniska föreskrifter för säkerheten hos 
och främjandet av elfordon, och betonar vikten av att attrahera ett brett medlemskap som 
omfattar EU:s viktigaste handelspartner.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att alla åtaganden 
i aktuella och framtida handelsförhandlingar och handelsavtal effektivt fullgörs 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa handelspolitiska skyddsåtgärder 
som är förenliga med Världshandelsorganisationens bestämmelser och att vid behov anlita 
tvistlösningsförfarandet, för att slå vakt om EU:s bilindustri och bekämpa ojusta 
handelsmetoder som används mot EU:s intressen, såsom särskilda skatter på importerade 
bilar.

17. Europaparlamentet menar att investeringsverksamheten på tillväxtmarknader måste 
stärkas och säkras genom handelsavtal.

18. Europaparlamentet anser att europeiska företag som investerar i tredjeländer även där bör 
tillämpa de standarder för företagens sociala ansvar och för arbetstagares deltagande som 
gäller i EU, samt att den regionala utvecklingen bör främjas.

19. Europaparlamentet ber kommissionen att i samband med handelsavtalen bygga ut sina 
föregripande konsekvensanalyser med begreppet bilindustrins konkurrenskraft, att 
genomföra nya studier efter ikraftträdandet och att regelbundet bedöma de sammantagna 
konsekvenserna, både av nu gällande avtal och av avtal under förhandling, på grundval av 
specifika och klart definierade kriterier, som också ska handla om de berörda parternas 
medverkan.

20. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att snarast utveckla en strategisk 
industripolitisk vision, vilket skulle hjälpa de industrisektorer som drabbas av strukturell 
överkapacitet, såsom bilindustrin, och att förutse trender genom att försöka blicka in 
i framtidens sektorer, såsom kollektivtrafik utan koldioxidutsläpp.
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