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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i 
Europa
(2013/2062(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 173 i afsnit XVII i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (tidligere artikel 157 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab), der dækker EU’s industripolitik og bl.a. henviser til EU-industriens 
konkurrenceevne,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "CARS 2020: Handlingsplan for en 
konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa" (COM(2012)0636),

– der henviser til rapporterne fra CARS 21-ekspertgruppen om konkurrenceevne og 
bæredygtig vækst i EU's automobilindustri (2012) og om en konkurrencevenlig lovramme 
for automobiler i det 21. århundrede (2006),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En stærkere europæisk industripolitik for 
vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

– der henviser til konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) af 10. og 11. december 2012 
om EU-industriens situation og om bilindustriens særlige situation, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelserne 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse samt Transport- og 
Turismeudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at bilindustrien både er et stærkt led i den industrielle produktionskæde og 
en grundlæggende konkurrence-, vækst- og beskæftigelsesfaktor for Europa;

B. der henviser til, at den europæiske bilindustri i øjeblikket befinder sig i en hidtil uset krise, 
der nødvendiggør en hurtig og samordnet indsats på EU-plan;

C. der henviser til, at denne krise rækker ud over konjunkturbetingelserne og gør, at vi må 
genoverveje det 21. århundredes samlede mobilitet, idet et områdes vækst også afgøres af 
niveauet af mobilitet blandt dets borgere;

D. der henviser til, at bilindustrien gennemgår en tredobbelt revolution på globalt niveau, idet 
efterspørgslen flytter mod vækstlandene, produktionen flytter mod disse lande, og der 
samtidig sker en forsigtig men mærkbar forandring af de anvendte energikilder;

E. der henviser til, at den europæiske bilsektor må genfinde konkurrenceevnen og 
produktiviteten;
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Politisk ledelse:

1. støtter Kommissionens nye strategi, der går ud på at sætte den industrielle aktivitet, og 
særlig bilindustrien, i centrum af væksten;

2. kræver, at Kommissionen samordner sine egne kompetencer mere effektivt, for at 
anbefalingerne i "CARS 2020" kan gå ind i en operationel fase, og for ikke at gentage 
fiaskoen fra den første fase af "CARS 21"-proceduren (december 2005), hvor 
konklusionerne ikke førte til de forventede resultater; opfordrer med henblik herpå 
Kommissionen til at fastsætte en klar og hurtig tidsplan for at koordinere og supplere 
medlemsstaternes og virksomhedernes indsats;

3. mener, at Kommissionens indsats inden for denne sektor svækkes af utilstrækkelige 
kompetencer og handlingsmuligheder; anmoder den om at gennemføre en undersøgelse, 
der viser uoverensstemmelsen mellem ambitionerne og de midler, den har til rådighed, 
med henblik på at indlede en debat i Rådet og Parlamentet;

4. glæder sig over konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) fra december 2012 om 
industripolitik; tilskynder medlemsstaterne til at fastholde deres vilje til en dybdegående 
gennemgang af bilindustripolitikken og til at styrke et nyt samarbejde vedrørende 
bilsektoren på EU-niveau;

5. opfordrer medlemsstaterne til at indføre strukturreformer, som er koordinerede, for at 
fremme konkurrenceevnen (nedsættelse af skatten og omkostningerne for arbejdskraft, 
fleksibilitet i arbejdet, reduktion af bureaukratiet og af betalingsfristerne);

6. vurderer, at det for at genoprette tilliden til EU's foranstaltninger er helt afgørende, at 
Unionen forbedrer kommunikationen om sin handlingsplan over for borgerne, 
investorerne og virksomhederne;

Økonomi og bilproduktion i Europa

7. bekræfter, at det er absolut nødvendigt at bevare og styrke en sammenhængende og 
dynamisk kæde af forskning, produktion og værdi på europæiske territorium;

8. bemærker den generelle tilbagegang på bilmarkedet og inden for biløkonomien i Europa, 
men beklager, at Kommissionen udelader de grundlæggende årsager til denne tilbagegang 
som differentiering af betingelserne (fabrikanter, segmenter og typer af markeder, 
produkter, brancher) og de mange strukturelle forandringer af efterspørgslen 
(demografiske, sociologiske, adfærdsmæssige, økonomiske og tekniske); bekræfter som 
følge heraf, at der må findes differentierede løsninger på nationalt, men også på europæisk 
niveau, sideløbende med en global europæisk indsats;

9. beklager, at Kommissionen ikke beskæftiger sig med overskydende produktionskapacitet, 
hvilket dog er et centralt problem i hele sektoren og uundgåeligt har konsekvenser på kort 
og mellemlang sigt (kæde, beskæftigelse, regional økonomi); anmoder således 
Kommissionen om hurtigt at udarbejde:

a. en undersøgelse af omfanget af den overskydende kapacitet i Europa og af god praksis 
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for løsninger herpå, navnlig uden for Europa (USA),

b. en handlingsplan, der angiver samtlige politiske løftestænger, der er til rådighed;

10. hvad angår omstruktureringer:

a. støtter Kommissionen med hensyn til genaktiveringen "taskforcen", der skal følge de 
vigtigste tilfælde, og glæder sig over offentliggørelsen af grønbogen om praksis i 
forbindelse med omstrukturering (COM(2012)0007)

b. opfordrer virksomhederne og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet og 
foregribelsen af industrielle tilpasninger for at undgå negative eksterne indvirkninger 
på sammenhængen i industrikæden (beskæftigelse, produktion);

11. minder medlemsstaterne og virksomhederne om, at tilnærmelser mellem virksomheder 
(indkøbssammenslutninger, samarbejde, konsortier, fusioner) styrker konkurrenceevnen 
over for den stadig skarpere internationale konkurrence;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de specifikke redskaber til 
fremme af SMV'er og virksomheder med mellemkapitalisering, der som de første rammes 
af krisen, navnlig inden for underleverance, distribution og eftersalg, selv om de har den 
fordel, at deres størrelse og reaktionsevne er tilstrækkelig til at tilpasse sig forandringerne;

Menneskelige ressourcer

13. bekræfter, at arbejdstagerne inden for bilsektoren har et knowhow, der er en fordel for 
Europa; tager positivt imod indførelsen i 2013 af det europæiske råd for 
køretøjskvalifikationer; håber, at det hurtigt udarbejder effektive politikker på området;

14. mener, at arbejdsmarkedet i øjeblikket er bagud i forhold til sektorens behov (stærk 
efterspørgsel efter højt kvalificerede ingeniører og teknikere); mener, at det er absolut 
nødvendig at optimere de offentlige uddannelsesstrategier (ekspertuddannelser og 
forbindelser til de bedste universiteter i verden) og virksomhedernes ansættelsesstrategier 
("lønpakke") med henblik på at bevare og tiltrække højt kvalificerede arbejdstagere;

15. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse deres lovgivning for at gøre den sociale dialog 
mere åben og konstruktiv (fleksibilitet inden for arbejdet og teknologierne, aftaler mellem 
brancherne, inddragelse af arbejdstagerne i virksomhederne);

16. anbefaler medlemsstaterne og virksomhederne at forbedre medarbejdernes 
videreuddannelse for at foregribe den fremtidige efterspørgsel og for at deres kompetencer 
i tilfælde af tab kommer andre vækstsektorer til gode;

Innovation og teknologi

17. bekræfter, at teknologisk innovation er en væsentlig differentieringsfaktor for denne 
industris konkurrenceevne; bekræfter atter sin vilje til at opfylde målene for Europa 2020-
strategien og tilvejebringe økonomiske og bæredygtige transportmidler og nye 
produktionsmetoder;
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18. hilser Kommissionens forslag velkommen hvad angår teknologiske fremskridt, men 
minder om, at der er betingelser forbundet med disse planer, når det handler om skabelse 
af merværdi, afsætningsmuligheder på markedet samt beskæftigelsesmuligheder;

19. mener, at det er absolut nødvendigt at fremme FoU inden for teknologier, der anvender 
mindre forurenende energier, primært europæiske, og udnyttelsen af distributionsnetværk, 
men bekræfter, at omsætningen af dem bør ske progressivt og hensigtsmæssigt med 
henblik på bedst muligt at imødekomme forventningerne på det indre og globale marked 
og opnå social accept blandt bilisterne;

20. mener, at Europa bør basere sin indsats på visse prioriteter for at styrke sit teknologiske 
fremskridt, navnlig på:

a. teknologisk konvergens, særlig hvad angår standarder for produktion og distribution 

b. udvikling af miljøvenlige innovationer (lette køretøjer, førerstøtte, komfort), som kan 
differentiere de europæiske produkter

c. samarbejde på EU-niveau og globalt niveau inden for områder, der endnu ikke er godt 
udnyttet, navnlig inden for fremdrift

d. kampen for at styrke sit lederskab, når det gælder internationale standarder, der sikrer, 
at vores tekniske udvikling er førende på verdensmarkedet;

21. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at stimulere dannelsen af klynger og 
kompetenceklynger vedrørende fremtidens mobilitet, som er en permanent kilde til 
innovation (prototyper);

22. minder om, at FoU kræver en betydelig finansiel indsats (videnskabelig risiko, lang 
investeringscyklus); beklager dog, at Europa endnu ikke har opfyldt målet om at indskyde 
3 % af BNP i FoU; mener, at medlemsstaternes planlagte nedskæringer i budgettet for 
Cosme og Horisont 2000 er skadelige, især inden for de budgetposter, der er afsat til 
transport;

23. insisterer på at fastholde en ambitiøs finansiering af klare prioriteter: initiativet 
"miljøvenlig bil" og udviklingen af SMV'er;

Lovgivning

24. insisterer på en hurtig indførelse af princippet om "intelligent lovgivning"; minder om, at 
det handlede om en anmodning fra den første "CARS 21"-gruppe (2005), som 
efterfølgende ikke førte til noget;

25. glæder sig over moratoriet, som Kommissionen har foreslået, om enhver ny lovgivning, 
der risikerer at svække den økonomiske balance inden for sektoren;

26. opfordrer til om nødvendigt på ny at undersøge visse allerede fastsatte retningslinjer og 
beslutninger, som kan hindre fornyelsen af bilsektoren;

27. mener, at det er absolut nødvendigt at harmonisere de tekniske bestemmelser i hele 
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Europa for at bekæmpe enhver kunstig forvridning af konkurrencen;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke beskyttelsen af den 
intellektuelle ejendomsret på globalt niveau og at etablere en strategi til beskyttelse af 
forretningshemmeligheder på EU-niveau for at bekæmpe forfalskning og 
industrispionage; minder om, at den teknologiske udvikling er en følsom og skrøbelig 
sektor;

Finansielle midler

29. opfordrer EU og medlemsstaterne til at harmonisere, optimere og styrke anvendelsen af de 
disponible finansielle midler for at stimulere investeringen ud over de offentlige tilskud 
gennem skatteincitamenter (skattefordele ved forskning, miljøtillæg/-fradrag, 
skrotpræmier) og private finansielle instrumenter (venturekapitalfonde, "business angels") 
og offentlige finansielle instrumenter (Den Europæiske Investeringsbank);

30. mener, at det er absolut nødvendigt, at de disponible midler hvad angår såvel 
omstruktureringer som FoU fortsat komplementerer hinanden; opfordrer derfor til, at de 
disponible midler til Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning 
til Globaliseringen bevares og tilmed øges;

31. kræver, at konkurrencepolitikken (bestemmelserne om statsstøtte) tilgodeser 
konkurrenceevne-, vækst- og beskæftigelsespolitikken, sådan som det er praksis hos vore 
udenlandske konkurrenter;

32. opfordrer til, at der tilføjes en betingelsesklausul, der under afskrivningsperioden for de 
støttede investeringer pålægger bilindustrien at opretholde virksomheden på de anlæg, der 
modtager støtte, eller at tilbagebetale de beløb, som EU har tildelt, i tilfælde af udflytning;

Det indre marked

33. minder om, at et stabilt indre marked er en uundværlig forudsætning for en fornyet vækst 
inden for bilproduktion;

34. kræver, at EU styrker sin integration inden for områder, hvor der de facto skabes en 
uafbalanceret konkurrence:

a. over for udenlandske konkurrenter: høje priser på energi og råstoffer, høj valutakurs 
for euro

b. og på det indre marked: sociale normer, skattefordele for virksomheder og 
incitamenter til køb (miljøtillæg, skrotpræmier);

35. beklager, at den aktuelle juridiske fragmentering på eftersalgsmarkedet har negative 
konsekvenser for bilisterne og den sunde og loyale konkurrence inden for industrikæden 
og mellem medlemsstaterne; går ind for en fuldstændig harmonisering af lovgivningerne 
og anmoder navnlig medlemsstaterne om:

a. helt at åbne markedet for synlige reservedele (vedtagelse af "reparationsklausulen")
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b. at informere bilisterne bedre om deres rettigheder med hensyn til reparation;

36. bekræfter den økonomiske interesse, der er forbundet med på ny at grundlægge 
industrigiganter, som på området for luftfart og rumfart, for at opnå den nødvendige 
kritiske masse til at kunne imødegå den globale konkurrence;

37. henleder

a. medlemsstaternes opmærksomhed på alternative løsninger til at sætte ny gang i 
efterspørgslen (mærkning, målrettet frigivelse af lønopsparing, skattefritagelse for 
virksomheders bilparker, genanvendelse af materialer)

b. virksomhedernes opmærksomhed på handelsstrategierne (arbejdsløshedsforsikring, 
garantiforlængelse, delekøretøjer, salg over internettet);

Markeder uden for EU og handelsforbindelser

38. mener, at eksport til vækstmarkederne er umiskendelige kilder til en maksimal udnyttelse 
af vores succes på lang sigt, og at alliancerne med udenlandske fonde og virksomheder 
hænger uløseligt sammen med vore virksomheders fremtid, ligesom etableringen af anlæg 
uden for Unionens grænser bidrager til deres vækst (navnlig når det gælder om at 
producere og sælge på stedet) og import af køretøjer til at imødekomme efterspørgslen;

39. bekræfter, at konkurrenceevnen hos en stor del af vore bilvirksomheder forringes på grund 
af den skærpede og til tider illoyale konkurrence fra virksomheder i tredjelande; insisterer 
på, at Kommissionen omorganiserer sin handelspolitik:

a. ved at koordinere medlemsstaternes redskaber til at fremme de europæiske 
virksomheder og værne om produkter og patenter i udlandet

b. ved at centralisere alle de europæiske redskaber, der er afsat til eksport, navnlig dem, 
der fokuserer på SMV'er ("Small Business, Big World")

c. ved gradvis at indføre princippet om gensidighed som udgangspunkt for vore 
handelsforbindelser, hvilket er undervurderet af Kommissionen i "CARS 2020" 

d. ved at bekæmpe enhver foranstaltning, der ligner ikke-toldmæssige barrierer

e. ved at reagere hurtigere med hensyn til at indlede undersøgelser og iværksætte 
modforanstaltninger

f. for så nøjagtigt som muligt at vurdere frihandelsaftalernes indvirkninger på den 
europæiske bilproduktion:

- ved at indføre begrebet sektorens konkurrenceevne i konsekvensanalyserne af alle 
forhandlinger om frihandelsaftaler

- ved at gennemføre en konsekvensanalyse ved afslutningen af forhandlingerne om 
frihandelsaftaler
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- ved at foretage en samlet analyse af, hvordan alle frihandelsaftaler, der forhandles 
i løbet af den samme periode, indvirker på EU's bilindustri;

40. opfordrer til, at Parlamentet skaffer sig midler til selv at kunne måle indvirkningen af hver 
enkelt frihandelsaftale;

41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Hvad betyder bilindustrien i Europa?

EU's bilindustri udgør en umiskendelig og strategisk fordel for økonomien og beskæftigelsen i 
EU.

I Kommissionens handlingsplan "CARS 2020" fremhæver den denne sektors tyngde:

- 12 millioner direkte og indirekte arbejdspladser

- 4 % af BNP på EU-niveau

- 90 mia. EUR i handelsoverskud

- en fjerdedel af den globale produktion.

Til disse vurderinger skal også tilføjes de fordele, der opstår før og efter produktionskæden i 
forbindelse med: 

- FoU: 80 % af private investeringer i FoU

- innovation: overførsel af teknologier, nye materialer, elektriske batterier, 
brændselsceller 

- knowhow: forvaltning, styring af produktionsprocessen

- og i forbindelse med positive eksternaliteter for økonomien: forsikringer, offentlige 
indtægter.

Bilindustrien er en søjle inden for vores industrielle økonomi såvel på reelt som på symbolsk 
plan. Det er en sektor, der meget klart identificerer de specifikke elementer af EU's industri, 
og som derfor fortjener en prioriteret og hurtig politisk indsats.

Hvorfor beskæftiger Europa-Parlamentet sig med dette spørgsmål?

Bilindustrien i Europa gennemgår en hidtil uset krise. I 2012 registrerede Europa knap ca. 12 
millioner solgte enheder mod ca. 17 millioner i 2007, umiddelbart inden krisen, hvilket er det 
laveste niveau siden 1995. I begyndelsen af 2013 viste tallene en tilbagegang, der førte os 
tilbage til begyndelsen af 1990'erne. Årsagen til denne tilbagegang skal findes i det pludselige 
og vedholdende tab af købekraft, som de europæiske husholdninger har oplevet. Køb og 
vedligeholdelse af en bil udgør den anden udgiftspost for husholdningerne efter de udgifter, 
der er forbundet med bolig.

Europæerne er bekymrede for fremtiden for denne produktion, der i sig selv symboliserer den 
generelle økonomiske situation, og som medierne og offentligheden interesserer sig for i 
overvældende grad. Derfor er det Europa-Parlamentets opgave som den eneste institution med 
direkte repræsentation at reagere på deres bekymringer. Selv om denne betænkning ikke får 
nogen bindende virkning, og selv om EU kun har en ringe mulighed for at gribe direkte ind i 
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krisen, mener ordføreren, at vi har pligt til at beskæftige os indgående med dette spørgsmål og 
at fremsætte forslag herom til EU-institutionerne, medlemsstaterne og virksomhederne.

Formålet med denne betænkning må være at føre offentlige foranstaltninger ud i 
virkeligheden. Det må være at tilføre en betydelig merværdi til Kommissionens 
handlingsplan. I betragtning af de mange forskellige spørgsmål, der er rejst, ønsker 
ordføreren, at der skal være en identificerbar og central rød tråd i denne betænkning, nemlig 
industriproduktionen.

Er handlingsplanen tilfredsstillende?

Ordføreren glæder sig over Kommissionens arbejde med handlingsplanen "CARS 2020" og 
over alle de kontakter, der er blevet etableret på institutionelt niveau mellem forskellige 
aktører inden for sektoren (nedsættelse og genaktivering af "CARS 21"-ekspertgruppen). Den 
har udviklet en dynamik, som består i at sætte den industrielle bilproduktion i centrum af den 
økonomiske udvikling på ny. For nogle år siden besluttede EU at satse på "tjenester frem for 
alt", men i dag anerkender lederne, at der er økonomisk og social interesse i at genskabe et 
solidt og bæredygtigt produktionsgrundlag. Det er et modigt politisk valg, som vi bør støtte. 
Hvis vi genfinder et produktionsgrundlag på vores kontinent, bliver vi også mindre afhængige 
af vore konkurrenter.

"CARS 2020" er den første sektorielle strategi, som Kommissionen har udviklet siden 
Lissabontraktaten. Det er et godt signal, der viser, at Kommissionen ønsker at gøre 
bilindustrien til en prioritet. Handlingsplanen har den fordel, at den sammenfatter alle de 
kompetenceområder, som har at gøre med bilindustrien, i ét dokument. Overordnet set glæder 
ordføreren sig over Kommissionens intention om at forbedre industriens andel af BNP med 
henblik på at øge denne sektors andel fra 16 % aktuelt til 20 % i 2020. Dette kræver 
imidlertid, at midlerne hertil frembringes.

Ordføreren mener, at handlingsplanen indeholder svagheder og mangler, særlig og i høj grad 
hvad angår konklusionerne fra "CARS 21"-ekspertgruppen (juni 2012). Resultatet er således 
ikke fuldstændigt, og de foreslåede løsninger er mindre indbydende, end man kunne håbe.

Generelt begrænser Kommissionen sig til at redegøre for bilindustriens overordnede og 
tværsektorielle situation. Ordføreren vurderer, at en mere dybdegående analyse tvinger os til 
at skelne mellem de konjunkturbetingede situationer og til at give differentierede svar, 
eftersom den økonomiske krise ikke rammer følgende aktører på samme måde:

- fabrikanter (intern organisation, salgsstrategier, markeder)

- markedssegmenter (kvalitet, generalister, enklere modeller), produkter (biler, tunge 
kørekøjer, tohjulede køretøjer) 

- og de forskellige dele af industrien (leverandører af komponenter, fabrikanter, 
distribution og eftersalg).

Ordføreren beklager, at Kommissionen undervurderer de mange strukturelle forandringer af 
efterspørgslen, der er grundlæggende årsager til tilbagegangen på det europæiske marked:
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- demografiske: urbanisering, befolkningens aldring

- sociologiske og adfærdsmæssige: kollektiv mobilitet, adgangsbegrænsninger for 
køretøjer til bykerner, forskellig anvendelse afhængig af bopæl, markedsimage 

- økonomiske: indskrænkning af det gennemsnitlige beløb, der afsættes til køretøjer, 
højere brændstofspriser, et eksploderende marked for brugte køretøjer

- tekniske: betydelig længere levetid for og højere kvalitet af køretøjer.

Endvidere nævner Kommissionen blot den overskydende produktionskapacitet (som 
gennemsnitligt vurderes til 20 %) og omstruktureringerne, uden at foreslå løsninger, navnlig 
med hensyn til muligheden for, at andre sektorer kan få gavn af industrielle kompetencer hos 
arbejdstagere inden for bilindustrien, der har mistet deres arbejde.

Kommissionen siger ikke noget om gensidighed inden for handelsforbindelser.

Ordføreren finder det beklageligt, at visse begreber ikke er ordentligt defineret, på trods af at 
de er nødvendige forudsætninger for rammerne om vores indsats:

- den europæiske virksomhed: er der tale om en virksomhed, der har sit hjemsted i 
Europa, men sine produktionsenheder andre steder i verden, eller om en virksomhed, 
der har en eller flere enheder i Europa, men sit hjemsted uden for Europa, eller som 
har såvel sit hjemsted som sine fabrikker i Europa? For det endelige mål med denne 
handlingsplan er at genskabe væksten og beskæftigelsen i Europa. Dette vil lykkes 
ved at anvende alle midler for at hjælpe samtlige europæiske virksomheder, men især 
ved at støtte etableringen af virksomheder i Europa. Vi har derfor brug for en klar 
vision i hele Europa om genstanden for vores indsats, og denne vision har vi endnu 
ikke opnået

- værdikæden og produktionskæden: dette er forskellige begreber, men deres 
opretholdelse og udvikling er begge i Europas interesse. En værdikæde, der er solidt 
forankret i Europa, vil hjælpe os til at finde eller genfinde konkurrenceevnen for de 
produkter, som vi behersker bedst (avancerede teknologier). Ved at bevare en 
sammenhængende produktionskæde, dvs. før og efter design og produktion, kan det 
undgås, at Europa kun er til stede ved og styrer en del af kæden. Det er dog 
nødvendigt at finde den bedste balance, for Europa bliver stadig mindre 
konkurrencedygtig, når det gælder visse omkostninger (især energi og arbejdskraft).

Hvilket svar kan Europa-Parlamentet give?

Spørgsmål, som tages op i CARS 2020

Den debat, som handlingsplanen har lanceret, bør få os til at genoverveje mobiliteten i det 21. 
århundrede grundigt.  Status quo er den dårligste løsning. Vi må dog være pragmatiske og 
undgå at foreslå løsninger, der ikke svarer til forventningerne og realiteterne og dermed i for 
høj grad at satse på en efterspørgsel, der endnu ikke eksisterer.
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Vore handlinger bør også fortsat primært sigte mod at finde en løsning på spørgsmålet med 
klimaændringerne. EU har satset så meget på dette område, at vi er blevet et eksempel til 
efterfølgelse for resten af verden. I krisetider må vi dog have en anden prioritering, der er lige 
så vigtig og relevant, nemlig at imødekomme vore medborgeres mere dagligdags 
bekymringer, dvs. den europæiske økonomis tab af konkurrenceevne, tab af købekraft, 
nedlæggelse af arbejdspladser og den stadig skarpere konkurrence fra udlandet. I denne 
betænkning handler det først og fremmest om at finde løsninger på denne tillidskrise.

Det er derfor, ordføreren i første omgang har genoptaget og fuldstændiggjort de aspekter, som 
er udviklet i "CARS 2020" med henblik på at:

- lægge vægt på teknologisk udvikling (Unionens unikke komparative fordel i 
konkurrencen med BRIKS-landene, men som vi må forsvare og opmuntre) og 
forskning i alternative energikilder, idet deres muligheder på markedet dog nøje skal 
vurderes

- tilpasse lovgivningen til de fastsatte mål

- finde måder at foregribe fremtidens kompetencer på for at tilpasse de menneskelige 
ressourcer til forandringerne i efterspørgslen og produktionsredskaberne

- skabe bedre balance mellem forbindelserne i produktionskæden for at fremme 
konkurrencen og styrke beskyttelsen af de mest udsatte virksomheder

- optimere de disponible finansielle midler og i givet fald genopfinde dem

- sætte ny gang i det indre marked, eftersom de europæiske virksomheder primært 
leverer på det europæiske marked

- sikre mere retfærdige handelsforbindelser for at ledsage vore virksomheder bedst 
muligt på de nye vækstmarkeder.

Politisk ledelse

EU bør hurtigst muligt fastsætte en tidsplan for politiske reformer og mekanismer, som 
bygger på en reel vilje til at konsolidere vores politik for bilindustri på EU-niveau.  Dette 
indgår desværre ikke forslagene til handlingsplanen "CARS 2020".

Europa må forbedre sin reaktionsevne. Kommissionens arbejde, såvel på administrativt 
niveau som inden for grupperne på højt plan, skal nu omsættes til politik. Dette kan 
eksempelvis foregå ved at indføre et ambitiøst samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. EU har mange midler til sin rådighed (det indre marked, international handel, 
miljø, forskning og udvikling). Ordføreren ønsker, at denne betænkning giver anledning til at 
vise, hvordan de bedst kan udnyttes og koordineres, og hvordan der parallelt hermed kan 
indledes et arbejde med dybdegående reformer for at sætte disse midler i forbindelse med 
vores mål.

Ordføreren mener, at denne betænkning bør være en anledning til åbent at drøfte de metoder, 
som (f.eks. i USA) har vist sig at fungere, at spørge sig selv klart og tydeligt om, hvilke 
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midler EU råder over, hvor store vore virksomheder bør være, og hvilken hård konkurrence, 
vore egne europæiske virksomheder kaster sig ud i, samtidig med at vi står over for en stadig 
skarpere konkurrence fra vore udenlandske konkurrenter, såvel hjemme som på markederne 
uden for EU. Vi må håndtere denne nye globale situation.

EU's foranstaltninger er afgørende på en lang række områder. Der er dog alvorlige mangler i 
Unionens "markedsføringsstrategi". Mere præcis er den ikke tilstrækkelig kendt. På den anden 
side har EU svært ved at sælge sit teknologiske knowhow på den internationale scene (på 
områderne handel og standarder). Dette bliver en stor hindring, for hvis vi ikke gør noget, 
bliver vi mere og mere afhængige af standarder, som vi ikke har udviklet. Ordføreren mener, 
at det er på tide at rette op på denne situation for at genskabe borgernes, virksomhedernes og 
investorernes tillid.

I denne betænkning har ordføreren derfor tilføjet et kapitel om "politisk ledelse", som ikke 
fandtes i "CARS 2020", netop for at tage fat på disse temaer.


