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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το CARS 2020: σχέδιο δράσης για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη 
αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη

(2013/2062 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας), το οποίο καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «CARS 2020: σχέδιο δράσης για 
μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη» 
(COM(2012)0636),

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21 «Για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη» (2012) και «Ένα 
ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα» 
(2006),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία 
για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM (2012) 0582),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 10ης και 
11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την 
ειδική κατάσταση της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ταυτόχρονα ένας ισχυρός κρίκος 
στην αλυσίδα της βιομηχανικής παραγωγής και ένας θεμελιώδης παράγοντας 
ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης για την Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία διέρχεται σήμερα μια κρίση 
άνευ προηγουμένου, η οποία απαιτεί επείγουσα και συντονισμένη δράση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κρίση υπερβαίνει την οικονομική συγκυρία και μας 
οδηγεί στην επανεξέταση της κινητικότητας στον 21ο αιώνα, καθώς η ανάπτυξη ενός 
τόπου καθορίζεται επίσης από το επίπεδο κινητικότητας των πολιτών του·
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία γνωρίζει τριπλή επανάσταση σε 
παγκόσμιο επίπεδο: τη μετατόπιση της ζήτησης προς τις αναδυόμενες χώρες, τη 
μετατόπιση της παραγωγής προς τις χώρες αυτές καθώς επίσης μια ανεπαίσθητη, αλλά 
απτή, αλλαγή των χρησιμοποιούμενων πηγών ενέργειας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να 
ανακάμψει όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα·

Πολιτική διακυβέρνηση

1. στηρίζει τη νέα στρατηγική της Επιτροπής που έγκειται στην επανατοποθέτηση της 
βιομηχανικής δραστηριότητας, και ειδικότερα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο επίκεντρο 
της οικονομικής μεγέθυνσης·

2. απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίζει αποτελεσματικότερα τις ίδιες τις 
αρμοδιότητές της, ούτως ώστε οι συστάσεις του «CARS 2020» να γίνουν λειτουργικές, με 
σκοπό να μην επαναληφθεί η αποτυχία του πρώτου σταδίου της διαδικασίας 
«CARS 2020» (Δεκέμβριος 2005), τα συμπεράσματα του οποίου δεν ακολουθήθηκαν από 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα· για τον σκοπό αυτόν, ζητά από την Επιτροπή να 
θεσπίσει χρονοδιάγραμμα που να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ταχύτητα 
προκειμένου να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών και των επιχειρήσεων· 

3. εκτιμά ότι η δράση της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα πάσχει από έλλειμμα 
αρμοδιοτήτων και δεν διαθέτει περιθώριο κινήσεων· ζητά η Επιτροπή να προσκομίσει 
μελέτη που να παρουσιάζει την αναντιστοιχία μεταξύ των φιλοδοξιών και των μέσων που 
διαθέτει, με στόχο να ξεκινήσει η συζήτηση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

4. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, του 
Δεκεμβρίου 2012, για τη βιομηχανική πολιτική· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιμείνουν 
στην βούλησή τους να αναθεωρηθεί εις βάθος η πολιτική για την αυτοκινητοβιομηχανία 
και να εδραιώσουν νέα συνεργασία γύρω από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

5. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε διαρθρωτικές, αλλά συντονισμένες, μεταρρυθμίσεις 
υπέρ της ανταγωνιστικότητας (μείωση της φορολογίας και του κόστους του ανθρώπινου 
δυναμικού, ευελιξία στον τομέα της εργασίας, μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και 
των προθεσμιών πληρωμής)·

6. προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή δράση, εκτιμά ότι είναι 
απαραίτητο να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον βαθμό ενημέρωσης των πολιτών, των 
επενδυτών και των επιχειρήσεων σχετικά με το σχέδιο δράσης της·

Οικονομία και παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη

7. υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί μια συνεκτική και 
δυναμική αλυσίδα έρευνας, παραγωγής και αξίας στο ευρωπαϊκό έδαφος·

8. σημειώνει τη γενική παρακμή της αγοράς και της οικονομίας της αυτοκινητοβιομηχανίας 
στην Ευρώπη, αλλά εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή παραβλέπει βασικούς λόγους 
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αυτής της παρακμής, όπως τη διαφοροποίηση των καταστάσεων (κατασκευαστές, 
τμήματα και είδη αγορών, προϊόντα, κλάδοι) και τις πολυάριθμες διαρθρωτικές αλλαγές 
της ζήτησης (δημογραφικές, κοινωνιολογικές, συμπεριφορών, οικονομικές και τεχνικές)· 
υποστηρίζει ότι στο εξής πρέπει να δοθούν διαφοροποιημένες απαντήσεις σε εθνικό αλλά 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παράλληλα με μια συνολική ευρωπαϊκή δράση·

9. εκφράζει τη λύπη του που η Επιτροπή δεν κάνει καμία αναφορά στην πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα, μια δυσκολία εντούτοις καίρια για το σύνολο του κλάδου, η 
οποία αναπόφευκτα έχει επιπτώσεις βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (γραμμή 
παραγωγής, θέσεις απασχόλησης, περιφερειακή οικονομία)· ζητά, έτσι, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ταχύτατα:

α. μελέτη σχετικά με το μέγεθος της πλεονάζουσας ικανότητας στην Ευρώπη και 
σχετικά με τις καλές πρακτικές αντιμετώπισής της, ειδικότερα εκτός Ευρώπης 
(Ηνωμένες Πολιτείες),

β. σχέδιο δράσης που να παρουσιάζει το σύνολο των διαθέσιμων μοχλών πολιτικής·

10. σε θέματα αναδιάρθρωσης:

α. σε επίπεδο Επιτροπής, στηρίζει την εκ νέου ενεργοποίηση της ειδικής ομάδας (task 
force) με σκοπό την παρακολούθηση των βασικών υποθέσεων, και χαιρετίζει τη 
δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για τις αποτελεσματικές πρακτικές σε θέματα 
αναδιάρθρωσης (COM(2012)0007),

β. ζητά από τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και την 
πρόβλεψη βιομηχανικών προσαρμογών με σκοπό να αποφεύγονται οι αρνητικές 
εξωτερικές επιπτώσεις στη συνεκτικότητα της βιομηχανικής αλυσίδας (θέσεις 
απασχόλησης, παραγωγή)·

11. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις ότι οι προσεγγίσεις μεταξύ των 
επιχειρήσεων (όμιλοι αγοραστών, συνεργασίες, κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις) αποτελούν 
παράγοντες ανταγωνιστικότητας έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού ο οποίος οξύνεται 
διαρκώς·

12. ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα ειδικά εργαλεία υπέρ των 
ΜΜΕ και των επιχειρήσεων ενδιάμεσου μεγέθους οι οποίες είναι τα πρώτα θύματα της 
κρίσης, ειδικά στον τομέα της υπεργολαβίας, της διανομής και της εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση, ενώ μάλιστα οι εν λόγω επιχειρήσεις αποτελούν πλεονέκτημα για την 
Ευρώπη, επειδή διαθέτουν το μέγεθος και την επαρκή αντιδραστικότητα ώστε να 
ανταποκριθούν στις αλλαγές·

Ανθρώπινοι πόροι

13. υποστηρίζει ότι η τεχνογνωσία των εργαζομένων του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας 
αποτελεί πλεονέκτημα για την Ευρώπη· χαιρετίζει τη συγκρότηση, το 2013, του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις δεξιότητες στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας· 
επιθυμεί αυτό να καταλήξει ταχέως σε αποτελεσματικές πολιτικές επί του θέματος·
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14. εκτιμά ότι, επί του παρόντος, η αγορά εργασίας δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του τομέα 
(μεγάλη ζήτηση μηχανικών και τεχνικών υψηλής εξειδίκευσης)· εκτιμά ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να βελτιστοποιηθούν οι δημόσιες στρατηγικές κατάρτισης (διαδρομές 
αριστείας, σχέσεις με τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως) και οι στρατηγικές 
προσλήψεων των επιχειρήσεων (μισθολογικό «πακέτο») με στόχο τη διατήρηση και 
προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης·

15. ζητά από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους ώστε να καταστήσουν τον 
κοινωνικό διάλογο πιο ανοικτό και εποικοδομητικό (ευελιξία στον τομέα της εργασίας 
και της τεχνολογίας, κλαδικές συμβάσεις, συμμετοχή των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις)· 

16. συνιστά στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη συνεχή κατάρτιση των 
εργαζομένων ώστε να προλάβουν τη ζήτηση του αύριο, και να πράξουν τα δέοντα ώστε, 
σε περίπτωση απώλειας θέσεων εργασίας, οι δεξιότητες των εργαζομένων να
τροφοδοτήσουν άλλους τομείς που αναπτύσσονται·

Καινοτομία και τεχνολογία

17. υποστηρίζει ότι η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί παράγοντα ουσιαστικής 
διαφοροποίησης για την ανταγωνιστικότητα αυτού του κλάδου· εμμένει στη βούλησή του 
να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και να δημιουργηθούν 
οικονομικά και βιώσιμα μέσα μεταφοράς καθώς και νέοι τρόποι παραγωγής·

18. σε θέματα τεχνολογικής προόδου, χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά 
υπενθυμίζει τον υποθετικό χαρακτήρα αυτών των μελλοντικών προβολών όσον αφορά τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας και διεξόδων στην αγορά και την απασχόληση·

19. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ευνοηθεί η Ε&Α στον τομέα των τεχνολογιών, 
χρησιμοποιώντας λιγότερο ρυπογόνες, κυρίως ευρωπαϊκές, μορφές ενέργειας καθώς και η 
ανάπτυξη δικτύων διανομής, αλλά υποστηρίζει ότι η διάθεσή τους στην αγορά πρέπει να 
συντελεστεί κατά τρόπο προοδευτικό και κατάλληλο προκειμένου να παραμείνουν πιο 
κοντά στις προσδοκίες της εσωτερικής και παγκόσμιας αγοράς και στην κοινωνική 
αποδοχή εκ μέρους των αυτοκινητιστών·

20. εκτιμά ότι η Ευρώπη πρέπει να βασίσει τις προσπάθειες της σε ορισμένες προτεραιότητες 
προκειμένου να επιβάλλει την τεχνολογική της πρόοδο, συγκεκριμένα:

α. στην τεχνολογική σύγκλιση, ιδίως στα πρότυπα του προ-παραγωγικού σταδίου και 
της διανομής,

β. στην ανάπτυξη οικολογικών καινοτομιών (ελαφρά οχήματα, υποβοήθηση της 
οδήγηση, άνεση), που αποτελούν τρόπους διαφοροποίησης των ευρωπαϊκών 
προϊόντων,

γ. στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε τομείς που έχουν
διερευνηθεί ελάχιστα προς το παρόν, ιδίως σε θέματα πρόωσης,
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δ. στον αγώνα ενίσχυσης της ηγεμονίας της όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα που 
διασφαλίζουν την υπεροχή των τεχνικών μας επιτευγμάτων στην παγκόσμια αγορά·

21. ζητά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη δημιουργία συσπειρώσεων 
(clusters) και πόλων ανταγωνιστικότητας όσον αφορά την κινητικότητα του μέλλοντος, 
πηγή διαρκούς καινοτομίας (πρωτότυπα)·

22. υπενθυμίζει ότι η Ε&Α απαιτεί σημαντική χρηματοδοτική προσπάθεια (επιστημονική 
αξιολόγηση κινδύνου, μεγάλος κύκλος επενδύσεων)· εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του 
που η Ευρώπη δεν έχει ακόμα επιτύχει τον στόχο της πρόβλεψης του 3% του ΑΕγΠ για 
την Ε&Α· θεωρεί επιζήμιες τις περικοπές που προβλέπονται από τα κράτη μέλη στον 
προϋπολογισμό του προγράμματος COSME και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 
ιδίως στις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν τις μεταφορές·

23. επιμένει για τη διατήρηση φιλόδοξης χρηματοδότησης όσον αφορά τις σαφείς 
προτεραιότητες: την πρωτοβουλία «green car» και την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Κανονιστικές ρυθμίσεις

24. εμμένει στην ταχεία εφαρμογή της αρχής της «έξυπνης νομοθεσίας»· υπενθυμίζει ότι 
επρόκειτο για αίτημα που υπέβαλε η 1η ομάδα «CARS 21» (2005), το οποίο, έκτοτε, 
παρέμεινε νεκρό γράμμα·

25. χαιρετίζει την αναστολή κάθε νέας νομοθεσίας που προτείνεται από την Επιτροπή και που 
υπονομεύει την οικονομική ισορροπία του τομέα·

26. ζητά την επανεξέταση, εφόσον χρειάζεται, ορισμένων προσανατολισμών και αποφάσεων 
που έχουν ήδη ληφθεί αλλά που, ενδεχομένως, εμποδίζουν την ανάκαμψη της 
αυτοκινητοβιομηχανίας·

27. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν οι τεχνικές κανονιστικές ρυθμίσεις σε 
ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να καταπολεμηθεί κάθε τεχνητή στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·

28. ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να θεσπίσουν 
στρατηγική προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειμένου να καταπολεμήσουν την παραχάραξη και τη βιομηχανική κατασκοπεία· 
υπενθυμίζει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι ένας ευαίσθητος και ευάλωτος τομέας·

Χρηματοδοτικά μέσα

29. ζητά από την Ευρώπη και τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν, να βελτιστοποιήσουν και να 
ενισχύσουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για την τόνωση των 
επενδύσεων πέρα από τις δημόσιες επιχορηγήσεις, μέσω φορολογικών κινήτρων
(πίστωση φόρου λόγω έρευνας, οικολογικές εκπτώσεις/επιβαρύνσεις, επιδόματα 
απόσυρσης) και μέσω ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων (αμοιβαία κεφάλαια υψηλού 
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κινδύνου, «επιχειρηματικοί άγγελοι») καθώς και δημόσιων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων).

30. κρίνει αναγκαία τη διαφύλαξη της συμπληρωματικότητας των διαθέσιμων κεφαλαίων 
αφενός για τις αναδιαρθρώσεις και αφετέρου για την Ε&Α· για αυτόν τον λόγο, ζητά τη 
διατήρηση, ακόμα και την αύξηση, των διαθέσιμων κονδυλίων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

31. απαιτεί η πολιτική ανταγωνισμού (νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις) να εξυπηρετεί 
την πολιτική της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και απασχόλησης, όπως το 
πράττουν οι αλλοδαποί ανταγωνιστές μας·

32. ζητά να προστεθούν όροι που να απαιτούν από τις επιχειρήσεις αυτοκινήτων, κατά τη 
διάρκεια της απόσβεσης στηριζόμενων επενδύσεων, να διατηρούν τη δραστηριότητά τους 
στις στηριζόμενες εγκαταστάσεις ή να επιστρέφουν τα ποσά που έχει χορηγήσει η 
Ευρώπη, σε περίπτωση μετεγκατάστασης·

Εσωτερική αγορά

33. υπενθυμίζει ότι μια ισχυρή εσωτερική αγορά είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα για την 
επιστροφή της οικονομικής μεγέθυνσης στον τομέα της παραγωγής αυτοκινήτων·

34. απαιτεί να αυξήσει η Ευρώπη την ολοκλήρωσή της στους τομείς που δημιουργούν εκ των 
πραγμάτων ανισορροπίες στον ανταγωνισμό:

α. έναντι αλλοδαπών ανταγωνιστών: υψηλή τιμή ενέργειας και πρώτων υλών, υψηλή 
τιμή συναλλάγματος του ευρώ,

β. και στην εσωτερική αγορά: κοινωνικά πρότυπα, φορολογικά πλεονεκτήματα για τις 
επιχειρήσεις και κίνητρα ώστε να αγοράζονται αυτοκίνητα (οικολογικές εκπτώσεις, 
επιδόματα απόσυρσης)·

35. όσον αφορά την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, εκφράζει τη λύπη του που ο σημερινός 
νομικός κατακερματισμός υφίσταται εις βάρος των αυτοκινητιστών και ενός υγιούς και 
θεμιτού ανταγωνισμού εντός της βιομηχανικής αλυσίδας και μεταξύ των κρατών μελών· 
κάνει έκκληση για πλήρη εναρμόνιση των νομοθεσιών, και ζητά, ειδικότερα, από τα 
κράτη μέλη:

α. να ανοίξουν πλήρως την αγορά των ορατών ανταλλακτικών (έγκριση της «ρήτρας 
περί επισκευής»),

β. να ενημερώνουν καλύτερα τους αυτοκινητιστές σχετικά με τα δικαιώματά τους σε 
θέματα επισκευών·

36. επιβεβαιώνει το οικονομικό ενδιαφέρον για την εκ νέου ίδρυση βιομηχανικών κολοσσών, 
όπως στους τομείς της αεροναυπηγικής και του διαστήματος, με σκοπό την επίτευξη της 
απαραίτητης κρίσιμης μάζας για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού·

37. εφιστά την προσοχή:
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α. των κρατών στις εναλλακτικές λύσεις για την ανάκαμψη της ζήτησης (πιστοποιήσεις 
ποιότητας, απελευθέρωση των προγραμμάτων αποταμίευσης για μισθωτούς με 
συγκεκριμένο προσανατολισμό, φορολογική απαλλαγή για τους στόλους των 
επιχειρήσεων, ανακύκλωση υλικών),

β. των επιχειρήσεων στις στρατηγικές διάθεσης στην αγορά (ασφάλιση κατά της 
ανεργίας, επέκταση εγγύησης, οχήματα κοινής χρήσης, πώληση μέσω διαδικτύου)·

Αγορές στο εξωτερικό και εμπορικές σχέσεις

38. εκτιμά ότι οι εξαγωγές προς τις αναδυόμενες αγορές αποτελούν αναμφίβολα παράγοντα 
για να μεγιστοποιηθεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία μας, και ότι οι συμμαχίες με ξένα 
κεφάλαια και επιχειρήσεις συνδέονται άρρηκτα με το μέλλον των επιχειρήσεών μας, όπως 
και η δημιουργία εγκαταστάσεων εκτός των συνόρων της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξή 
τους (ιδίως προκειμένου να παράγουν και να πωλούν επιτόπου) και οι εισαγωγές 
οχημάτων για την κάλυψη της ζήτησης·

39. υποστηρίζει ότι η ανταγωνιστικότητα μεγάλου μέρους των επιχειρήσεών μας στον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας υποβαθμίζεται από τον δριμύ, και ορισμένες φορές αθέμιτο, 
ανταγωνισμό τρίτων χωρών· επιμένει για την αναδιοργάνωση της εμπορικής πολιτικής 
της Επιτροπής:

α. με συντονισμό των εργαλείων των κρατών μελών για τη διαφήμιση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων και την προάσπιση των προϊόντων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
στο εξωτερικό,

β. με τη συγκέντρωση όλων των ευρωπαϊκών μέσων που προορίζονται για εξαγωγές, 
και ιδίως των εργαλείων με άξονα τις ΜΜΕ («Small Business, Big World»),

γ. με την προοδευτική εδραίωση της αρχής της αμοιβαιότητας στο επίκεντρο των 
εμπορικών σχέσεων μας, η οποία έχει υποτιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
«CARS 2020»,

δ. με την καταπολέμηση κάθε μέτρου που αφορά μη δασμολογικούς φραγμούς,

ε. με τη βελτίωση του χρόνου αντιδραστικότητας όσον αφορά την έναρξη ερευνών και 
την εφαρμογή αντιμέτρων,

στ. προκειμένου να εκτιμηθεί όσο το δυνατό σωστότερα η επίπτωση των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών στον τομέα παραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη:

- με την εισαγωγή της έννοιας της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων κάθε διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών,

- με τη συμπερίληψη αξιολόγησης επιπτώσεων μετά το πέρας των 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών,
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- με τη σωρευτική αξιολόγηση των συνεπειών στην ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία όλων των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που 
βρίσκονται σε διαπραγμάτευση κατά την ίδια χρονική περίοδο·

40. ζητά να αποκτήσει το Κοινοβούλιο τα μέσα για να προσμετρήσει μόνο του τον αντίκτυπο 
κάθε συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών·

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τι αντιπροσωπεύει η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη;

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει αναμφίβολα ένα στρατηγικό 
πλεονέκτημα για την οικονομία και την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της « CARS 2020 », παρουσιάζει το ειδικό 
βάρος του εν λόγω τομέα:

- 12 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης,

- 4% του ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

- 90 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικών πλεονασμάτων,

- ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής.

Πρέπει επίσης να προσθέσουμε σε αυτές τις εκτιμήσεις τα πλεονεκτήματα του προ-
παραγωγικού και του μετα-παραγωγικού σταδίου της γραμμής παραγωγής, που συνδέονται 
με: 

- την Ε&Α: 80% των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&Α,

- την καινοτομία: μεταφορά τεχνολογίας, νέα υλικά, ηλεκτρικές μπαταρίες, στοιχεία 
καυσίμου,

- την τεχνογνωσία: διοίκηση, διαχείριση των παραγωγικών διεργασιών,

- και τις θετικές εξωγενείς επιδράσεις για την οικονομία: ασφαλίσεις, δημόσια έσοδα·

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί πυλώνα της βιομηχανικής οικονομίας μας 
τόσο σε πραγματικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο. Πρόκειται για έναν τομέα όπου 
εντοπίζονται πολύ καθαρά οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και στον οποίο 
αρμόζει, ως εκ τούτου, πολιτική δράση προτεραιότητας σε ταχύ ρυθμό.

Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με ένα τέτοιο θέμα;

Στην Ευρώπη, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας περνάει μιαν άνευ προηγουμένου κρίση. 
Το 2012 η Ευρώπη κατέγραψε μόλις περίπου 12 εκατομμύρια πωλήσεις αυτοκινήτων, σε 
σύγκριση με τα 17 εκατομμύρια το 2007, μόλις πριν την κρίση, ήτοι το χαμηλότερο επίπεδο 
από το 1995. Και στις αρχές του 2003, οι αριθμοί έδειχναν μείωση που μας παρέπεμπε στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90. Ο λόγος για αυτόν τον μαρασμό πρέπει να αναζητηθεί στο 
γεγονός της ξαφνικής και συνεχιζόμενης απώλειας της αγοραστικής δύναμης των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Η αγορά και η συντήρηση ενός οχήματος αντιπροσωπεύουν το 
δεύτερο σημαντικότερο κονδύλιο εξόδων για τα νοικοκυριά, μετά τα έξοδα στέγασης.

Οι ευρωπαϊκοί λαοί αναρωτιούνται για το μέλλον αυτής της παραγωγής η οποία συμβολίζει 
από μόνη της τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και για την οποία η προσοχή των 
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μέσων ενημέρωσης και των λαών έχει αγγίξει επίπεδα παροξυσμού. Ως εκ τούτου, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο θεσμικό όργανο άμεσης εκπροσώπησης, έχει ως αποστολή 
να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανησυχίες. Μολονότι η παρούσα έκθεση δεν έχει καμία 
δεσμευτική αξία και μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μικρό περιθώριο κινήσεων ώστε 
να αντιδράσει άμεσα στην κρίση, ο εισηγητής πιστεύει ότι έχουμε καθήκον να ασχοληθούμε 
εις βάθος με το θέμα και να γίνουμε μια δύναμη υποβολής προτάσεων στα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις.

Στόχος της παρούσας έκθεσης πρέπει να είναι η ώθηση προς δημόσια δράση περνώντας από 
τα λόγια στις πράξεις. Πρέπει να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο δράσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενόψει του πλήθους των ζητημάτων που εξετάζονται, ο 
εισηγητής θέλησε να έχει η παρούσα έκθεση έναν απτό και κεντρικό μίτο: τη βιομηχανική 
παραγωγή.

Το σχέδιο δράσης είναι ικανοποιητικό;

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με το σχέδιο δράσης της «CARS 2020» και όλες τις επαφές που δημιουργήθηκαν σε θεσμικό 
επίπεδο μεταξύ των διαφόρων φορέων του τομέα (δημιουργία και επανενεργοποίηση της 
ομάδας υψηλού επιπέδου «CARS 21»). Ανέπτυξε μια δυναμική που στόχο έχει να θέσει την 
παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης. Εκεί που, 
πριν από μερικά χρόνια, η Ευρώπη είχε αποφασίσει να επενδύσει στο «όλα για τις 
υπηρεσίες», σήμερα, οι ιθύνοντες αναγνωρίζουν το οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον της 
επανασύνδεσης με μια στέρεη και βιώσιμη παραγωγική βάση. Πρόκειται για θαρραλέα 
πολιτική επιλογή την οποία οφείλουμε να στηρίξουμε. Η ανεύρεση εκ νέου μιας παραγωγικής 
βάσης στην Ευρώπη, συνεπάγεται επίσης ότι θα εξαρτόμαστε λιγότερο από τους 
ανταγωνιστές μας.

Το «CARS 2020» συνιστά την πρώτη τομεακή προσέγγιση που εκπόνησε η Επιτροπή από 
την εποχή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόκειται για να θετικό μήνυμα που δείχνει ότι η 
Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει προτεραιότητα τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 
σχέδιο δράσης διαθέτει το πλεονέκτημα ότι συνοψίζει στο ίδιο έγγραφο όλους τους τομείς 
αρμοδιοτήτων που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία. Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής 
χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναβαθμίσει τη θέση της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, 
θέλοντας να ανέλθει το ποσοστό του τομέα από το 16% σήμερα, στο 20% το 2020. Ωστόσο, 
οφείλουμε να προσφέρουμε τα μέσα για να συμβεί αυτό.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το περιεχόμενου του σχεδίου δράσης παρουσιάζει αδυναμίες και 
κενά, κυρίως σε σχέση με τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου «CARS 21» 
(Ιούνιος 2012). Συνεπώς, οι διαπιστώσεις είναι μερικές, ενώ οι λύσεις που προτείνονται 
λιγότερο δεσμευτικές από το αναμενόμενο.

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή περιορίζεται στην παρουσίαση της γενικής και οριζόντιας 
κατάστασης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο εισηγητής εκτιμά ότι μια πιο προωθημένη 
ανάλυση μας υποχρεώνει να διαφοροποιήσουμε τις συγκυρίες και να δώσουμε 
διαφοροποιημένες απαντήσεις, επειδή η οικονομική κρίση δεν θίγει με τον ίδιον τρόπο:

- τους κατασκευαστές (εσωτερική οργάνωση, στρατηγικές πώλησης, αγορές),
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- τα τμήματα της αγοράς (ποιότητα, κατασκευαστές ευρείας γκάμας, βασικό μοντέλο), 
τα προϊόντα (αυτοκίνητα, βαρέα οχήματα, δίτροχα),

- και τους κλάδους του τομέα (κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού, κατασκευαστές, 
διανομή και εξυπηρέτηση μετά την πώληση).

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή υποτιμά τις πολυάριθμες διαρθρωτικές 
αλλαγές της ζήτησης, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδεις λόγους παρακμής της ευρωπαϊκής 
αγοράς:

- δημογραφικές: αστικοποίηση, γήρανση του πληθυσμού,

- κοινωνιολογικές και συμπεριφοράς: συλλογική κινητικότητα, περιορισμός 
πρόσβασης των οχημάτων στα αστικά κέντρα, διαφοροποιημένες χρήσεις ανάλογα 
με τον τόπο διαμονής, φήμη των εμπορικών σημάτων,

- οικονομικές: υποβάθμιση του μέσου ποσού που διατίθεται για οχήματα, αύξηση της 
τιμής των καυσίμων, εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς μεταχειρισμένων,

- τεχνικές: σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής των οχημάτων και της ποιότητάς 
τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή απλώς αναφέρει την πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής (εκτιμάται 
κατά μέσο όρο στο 20%) και τις αναδιαρθρώσεις, χωρίς να προτείνει λύσεις, ιδίως όσον 
αφορά την ευκαιρία άλλων τομέων να επωφεληθούν από τις βιομηχανικές δεξιότητες των 
εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία οι οποίοι έχουν βρεθεί χωρίς εργασία.

Τηρεί σιγή ιχθύος για την αρχή της αμοιβαιότητας στις εμπορικές σχέσεις.

Ο εισηγητής θεωρεί επιζήμιο τον ανεπαρκή ορισμό ορισμένων εννοιών που αποτελούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για το πλαίσιο της δράσης μας:

- οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: πρόκειται, άραγε, για επιχειρήσεις με εταιρική έδρα 
στην Ευρώπη αλλά με μονάδες παραγωγής αλλού στον κόσμο, ή για επιχειρήσεις με 
μια ή περισσότερες μονάδες στην Ευρώπη αλλά με εταιρική έδρα στο εξωτερικό ή, 
πάλι, με την έδρα τους στην Ευρώπη και τα εργοστάσια στην Ευρώπη; Επειδή ο 
απώτερος στόχος αυτού του σχεδίου δράσης είναι να υπάρξει εκ νέου ανάπτυξη και 
απασχόληση στην Ευρώπη. Θα τα καταφέρουμε χρησιμοποιώντας όλους τους 
μοχλούς για να βοηθήσουμε το σύνολο αυτών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά 
κυρίως υποστηρίζοντας την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Για τον 
σκοπό αυτόν, πρέπει να έχουμε σαφές όραμα για ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά 
τον στόχο της δράσης μας, και το εν λόγω όραμα δεν υπάρχει ακόμα·

- αλυσίδα αξίας και γραμμή παραγωγής: είναι διαφορετικές έννοιες, αλλά η 
διατήρηση και ανάπτυξή τους ενδιαφέρουν όλη την Ευρώπη. Μια αλυσίδα αξίας 
εγκατεστημένη στην Ευρώπη θα μας επιτρέψει να βρούμε ή να ξαναβρούμε την 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που χειριζόμαστε καλύτερα (τεχνολογικά 
επιτεύγματα). Η διατήρηση μιας συνεκτικής γραμμής παραγωγής, δηλαδή από την 
αρχή έως το τέλος της σύλληψης και παραγωγής, θα αποτρέψει την μερική παρουσία 
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και διαχείριση από την Ευρώπη ενός μόνο τμήματος της γραμμής παραγωγής. 
Ωστόσο, πρέπει να βρεθεί η καλύτερη ισορροπία, επειδή η Ευρώπη θα καθίσταται 
ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική σε ορισμένες δαπάνες (συγκεκριμένα, της 
ενέργειας και του ανθρώπινου δυναμικού).

Τι είδους απάντηση μπορεί να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Ζητήματα που αναπτύχθηκαν στο CARS 2020

Η συζήτηση που ξεκίνησε για το σχέδιο δράσης πρέπει να μας οδηγήσει σε μια εις βάθος 
επανεξέταση της κινητικότητας στον 21ο αιώνα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση είναι η 
χειρότερη λύση. Όμως, πρέπει αυτό να γίνει με ρεαλισμό, αποφεύγοντας τις προτάσεις 
λύσεων αποσυνδεμένων από τις προσδοκίες και την πραγματικότητα, και επομένως πρόκειται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό για την πρόβλεψη μιας ζήτησης που ακόμα δεν υπάρχει.

Επίσης, στο επίκεντρο των δράσεων μας πρέπει να παραμείνει το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής. Άλλωστε η Ευρώπη έχει δημιουργήσει σε τέτοιο βαθμό τα μέσα ως προς αυτό, ώστε 
έχουμε γίνει παράδειγμα και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Ωστόσο, σε καιρούς κρίσης, πρέπει 
να θέσουμε μιαν άλλη προτεραιότητα, εξίσου σημαντική και χρήσιμη: να αντιμετωπίσουμε 
τις πολύ πιο καθημερινές ανησυχίες των συμπολιτών μας, δηλαδή την απώλεια της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, την απώλεια της αγοραστικής δύναμης, την 
καταστροφή των θέσεων απασχόλησης και τον ολοένα πιο δριμύ ανταγωνισμό από το 
εξωτερικό. Αρχικά και πάνω από όλα, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στην παρούσα κρίση 
εμπιστοσύνης μέσα από αυτήν την έκθεση.

Για αυτόν τον λόγο, σε πρώτη φάση, ο εισηγητής επαναλαμβάνει και συμπληρώνει τους 
άξονες που παρουσιάζονται στο «CARS 2020», με σκοπό:

- να υπογραμμιστεί η τεχνολογική ανάπτυξη (μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα που 
διαθέτει η Ένωση ώστε να ανταγωνιστεί τις χώρες BRICS, αλλά το οποίο οφείλουμε 
να προασπίζουμε και να ενθαρρύνουμε) και η έρευνα για εναλλακτικές μορφές
ενέργειας, υπολογίζοντας, όμως, ορθά τις διεξόδους στην αγορά,

- να προσαρμοστεί η νομοθεσία στους στόχους που έχουν τεθεί,

- να εντοπιστούν τα μέσα ώστε να προβλεφθούν οι δεξιότητες του αύριο για να 
προσαρμοστούν οι ανθρώπινοι πόροι στις αλλαγές της ζήτησης και των 
παραγωγικών εργαλείων,

- να γίνουν οι σχέσεις εντός της γραμμής παραγωγής πιο ισορροπημένες, με σκοπό να 
ευνοηθεί ο ανταγωνισμός και η προστασία των πλέον εκτεθειμένων επιχειρήσεων,

- να βελτιστοποιηθούν τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και, 
στην ανάγκη, να τα επινοήσουμε από την αρχή,

- να ανακάμψει η εσωτερική αγορά, επειδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απευθύνονται 
κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά,
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- να γίνουν πιο δίκαιες οι εμπορικές σχέσεις, προκειμένου να υποστηρίζουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρήσεις μας στις αναδυόμενες αγορές·

Η πολιτική διακυβέρνηση

Η Ευρώπη πρέπει να θεσπίσει επειγόντως θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων και πολιτικών 
μηχανισμών, το οποίο να προέρχεται από πραγματική βούληση ενοποίησης της πολιτικής μας
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο 
απουσιάζει από τις προτάσεις του σχεδίου δράσης «CARS 2020».

Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη αντίδρασης. Οι εργασίες που διεξήγε η 
Επιτροπή, τόσο σε επίπεδο διοίκησης της όσο και στις ομάδες υψηλού επιπέδου, πρέπει τώρα 
να αναπτυχθούν σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε θέσπιση μιας 
φιλόδοξης συνεργασίας μεταξύ των κρατών και της Επιτροπής. Η Ευρώπη έχει πολλά μέσα 
στη διάθεσή της (εσωτερική αγορά, διεθνές εμπόριο, περιβάλλον, έρευνα και ανάπτυξη). Ο 
εισηγητής επιθυμεί η παρούσα έκθεση να αποτελέσει ευκαιρία για να δούμε πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε, να συντονίσουμε καλύτερα αυτά τα μέσα, και, παράλληλα, να 
ξεκινήσουμε μια προσπάθεια βαθιών μεταρρυθμίσεων ούτως ώστε αυτά τα μέσα να 
συνδεθούν με τους στόχους μας. 

Ο εισηγητής εκτιμά ότι η παρούσα έκθεση πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία να συζητήσουμε 
ανοιχτά μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, να 
εκφραστεί σαφώς το ερώτημα ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο είναι το μέγεθος 
των επιχειρήσεών μας, το ζήτημα του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των δικών μας 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ολοένα και 
ισχυρότερο ανταγωνισμό από τους αλλοδαπούς ανταγωνιστές μας, στην αγορά μας όπως 
επίσης στις αγορές του εξωτερικού. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα παγκόσμια 
κατάσταση.

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθοριστικό ρόλο σε μεγάλο αριθμό τομέων. Ωστόσο, 
πάσχει από σοβαρά κενά στην στρατηγική της στον τομέα του «marketing». Πιο 
συγκεκριμένα, πάσχει από σοβαρό έλλειμμα φήμης. Από την άλλη, η Ευρώπη με δυσκολία 
πωλεί (εμπόριο και πρότυπα) την τεχνολογική τεχνογνωσία της στη διεθνή σκηνή. Αυτό μας 
θέτει σε μειονεκτική θέση, επειδή, εάν δεν κάνουμε κάτι, θα πρέπει να εξαρτόμαστε ολοένα 
και περισσότερο από πρότυπα που δεν θα έχουμε αναπτύξει οι ίδιοι. Ο εισηγητής θεωρεί ότι 
έφτασε η ώρα να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση ώστε να αποκαταστήσουμε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

Στην παρούσα έκθεση, ο εισηγητής, συνεπώς, πρόσθεσε ένα κεφάλαιο για την «πολιτική 
διακυβέρνηση» που δεν περιλαμβανόταν στο «CARS 2020», για να θίξει ακριβώς αυτές τις 
προκλήσεις.


