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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over CARS 2020: actieplan voor een sterke, concurrerende en duurzame Europese 
automobielindustrie

(2013/2062(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud 
artikel 157 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen) betreffende 
het industriebeleid van de EU, waarin met name het concurrentievermogen van de 
Europese industriesector wordt genoemd,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "CARS 2020: actieplan voor een 
concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie" (COM(2012)0636),

– gezien de verslagen van de groep op hoog niveau CARS 21 "inzake het 
concurrentievermogen en de duurzame groei van de automobielindustrie in de Europese 
Unie" (2012) en "Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor 
de 21e eeuw" (2006),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Een sterkere Europese industrie om bij 
te dragen tot groei en economisch herstel" (COM(2012)0582),

– gezien de conclusies van de Raad "Concurrentievermogen" van 10 en 11 december 2012 
over de situatie van de Europese industrie en over de bijzondere situatie van de 
automobielindustrie,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie vervoer en 
toerisme (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de automobielindustrie zowel een sterke schakel in de industriële 
productieketen als een essentiële factor voor concurrentievermogen, groei en 
werkgelegenheid voor Europa is;

B. overwegende dat de Europese automobielindustrie thans een ongekende crisis doormaakt 
en een snelle, gecoördineerde actie binnen de Europese Unie vereist;

C. overwegende dat deze crisis verder gaat dan de conjuncturele situatie en ons ertoe aanzet 
de mobiliteit van de eenentwintigste eeuw volledig te herzien, aangezien de groei van een 
gebied ook bepaald wordt door de mate van mobiliteit van de inwoners ervan;

D. overwegende dat de automobielindustrie wereldwijd een drievoudige ommekeer 
ondergaat: verplaatsing van de vraag naar opkomende landen, verplaatsing van de 
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productie naar deze landen en ook een ingrijpende en tastbare omschakeling van de 
gebruikte energiebronnen;

E. overwegende dat de Europese automobielsector weer concurrerend en producerend moet 
worden;

Politieke governance

1. steunt de nieuwe strategie van de Commissie die erin bestaat de industriële activiteit, en 
meer in het bijzonder de automobielindustrie, weer tot het hart van de groei maken;

2. staat erop dat de Europese Commissie haar eigen bevoegdheden efficiënter coördineert 
om de aanbevelingen van "CARS 2020" in de operationele fase te brengen, teneinde niet 
opnieuw de eerste fase van het "CARS 21"-proces te laten mislukken (december 2005), 
waarvan de conclusies niet van de verwachte feiten vergezeld zijn gegaan; verzoekt de 
Commissie hiertoe een duidelijke en versnelde agenda op te stellen om het optreden van 
de lidstaten en van ondernemingen te coördineren en aan te vullen;

3. is van mening dat de maatregelen van de Commissie in deze sector te lijden hebben van 
een gebrek aan bevoegdheden en handelingsmarge; vraagt dat zij een studie uitvoert 
waarin de kloof wordt aangetoond tussen haar ambities en de middelen waarover zij 
beschikt, om een debat in de Raad en in het Parlement op gang te brengen;

4. is ingenomen met de conclusies inzake het concurrentievermogen van de Europees Raad 
van december 2012 over het industrieel beleid; moedigt de lidstaten aan te volharden in 
hun verlangen het industriebeleid inzake de automobielsector grondig te herzien en een 
nieuwe samenwerking rondom de automobielsector op Europees niveau op te zetten;

5. dringt er bij de lidstaten op aan structurele maar gecoördineerde hervormingen door te 
voeren die het concurrentievermogen ten goede komen (belastingverlaging en lagere 
loonkosten, flexibiliteit van de arbeid, vermindering van de administratieve lasten en 
verkorting van de betalingstermijnen);

6. is van mening dat het voor de Europese Unie, om het vertrouwen in Europese maatregelen 
te herstellen, onvermijdelijk is om de voorlichting over haar actieplan naar burgers, 
investeerders en ondernemingen toe te verbeteren;

Automobieleconomie en -productie in Europa

7. bevestigt dat het absoluut noodzakelijk is om een samenhangende en dynamische 
onderzoeks-, productie- en waardeketen op het Europese grondgebied te behouden en te 
versterken;

8. neemt akte van de algemene neergang van de markt en van de automobieleconomie in 
Europa, maar betreurt het dat de Commissie geen grondige redenen voor deze neergang 
opgeeft, zoals de verschillende situaties (constructeurs, marktsegmenten en soorten 
markten, producten, branches) en de talrijke structurele veranderingen in de vraag (in 
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demografisch, sociologisch, gedrags-, economisch en technisch opzicht); stelt daarom dat 
niet alleen op nationaal niveau maar ook op Europees niveau een gedifferentieerde aanpak 
nodig is, naast een algemeen Europees optreden;

9. betreurt dat de Commissie geen enkele aandacht heeft voor productieovercapaciteit, die 
toch het kernprobleem in de keten vormt en op de korte en middellange termijn 
onvermijdelijk gevolgen zal hebben (voor de keten, werkgelegenheid en de regionale 
economie); verzoekt derhalve de Europese Commissie om snel:

a. een onderzoek uit te voeren naar de omvang van de overcapaciteit in Europa en naar 
de goede praktijken om hier het hoofd aan te bieden, met name buiten Europa 
(Verenigde Staten),

b. een actieplan te ontwikkelen waarin alle beschikbare beleidshefbomen uiteen worden 
gezet;

10. op het gebied van herstructurering:

a. steunt op het niveau van de Commissie de heroprichting van de taskforce voor het 
toezicht op de belangrijkste gevallen en verwelkomt de publicatie van het groenboek 
over doeltreffende praktijken op het gebied van herstructurering (COM(2012)0007),

b. verzoekt ondernemingen en de lidstaten nauwer samen te werken en meer te 
anticiperen op industriële aanpassingen om nadelige externe gevolgen voor de 
samenhang van de industriële keten (banen, productie) te voorkomen;

11. herinnert de lidstaten en ondernemingen eraan dat ondernemingen die toenadering tot 
elkaar zoeken (inkoopcombinaties, samenwerkingsverbanden, consortiums, fusies) 
concurrentietroeven zijn tegenover de steeds hevigere internationale concurrentie;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer specifieke middelen uit te trekken voor mkb-
ondernemingen en bedrijven met een middelgroot kapitaal, die de eerste slachtoffers van 
de crisis zijn, met name op het gebied van uitbesteding, distributie en de aftermarkt, zelfs 
al vormen zij een troef omdat ze over de juiste omvang en voldoende reactievermogen 
beschikken om in te spelen op veranderingen;

Personele middelen

13. stelt dat de knowhow van werknemers in de automobielsector een troef is voor Europa; 
staat er positief tegenover dat de Europese Raad in 2013 competenties in de 
automobielsector implementeert; wenst dat de Raad snel een doeltreffend beleid op dit 
gebied invoert;

14. is van mening dat de arbeidsmarkt op het moment niet aansluit bij de behoeften van de 
sector (grote vraag naar hooggekwalificeerde ingenieurs en technici); is van mening dat de 
opleidingsstrategieën van de overheid (bijscholingscursussen, banden met de beste 
universiteiten ter wereld) en de wervingsstrategieën van ondernemingen ("loonpakket") 
verbeterd moeten worden om hooggekwalificeerde werknemers te behouden en aan te 
trekken;



PE513.268v01-00 6/14 PR\939496NL.doc

NL

15. verzoekt de lidstaten hun wetgeving aan te passen om de sociale dialoog opener en 
constructiever te maken (flexibiliteit van arbeid en van technologieën, 
brancheovereenkomsten, betrokkenheid van werknemers binnen ondernemingen);

16. beveelt de lidstaten en ondernemingen aan om de voortgezette scholing van werknemers 
te verbeteren teneinde in te spelen op de vraag van morgen en ervoor te zorgen dat, indien 
zij hun baan verliezen, hun vaardigheden ten goede komen aan andere groeisectoren;

Innovatie en technologie

17. stelt dat technologische innovatie de onmisbare onderscheidende factor is voor het 
concurrentievermogen van deze industrie; bevestigt opnieuw zijn wil om de Europa 2020-
doelstellingen te verwezenlijken en te zorgen voor de ontwikkeling van zuinige en 
duurzame vervoermiddelen en nieuwe productiemethoden;

18. staat met betrekking tot de technologische vooruitgang gunstig tegenover de voorstellen 
van de Commissie, maar herinnert aan het voorwaardelijke karakter van haar prognoses 
wat betreft het creëren van meerwaarde en afzetmogelijkheden op de markt en 
vooruitzichten voor de werkgelegenheid;

19. is van mening dat het noodzakelijk is om O&O in technologieën die gebruikmaken van 
voornamelijk Europese, minder vervuilende energiebronnen en de invoering van 
distributienetwerken te bevorderen, maar stelt dat deze geleidelijk en op passende wijze in 
de handel moeten worden gebracht om zo dicht mogelijk bij de verwachtingen van de 
interne markt en de wereldmarkt en bij de sociale acceptatie door automobilisten te 
blijven;

20. is van mening dat Europa zijn inspanningen op bepaalde prioriteiten moet baseren om zijn 
technologische voorsprong zeker te stellen, met name op:

a. de technologische convergentie, met name op normen in een later stadium van de 
productie en distributie,

b. de ontwikkeling van eco-initiatieven (lichte voertuigen, rijhulpsystemen, comfort), 
differentiatiebronnen voor Europese producten,

c. de samenwerking op Europees en mondiaal niveau op nog weinig geëxploiteerde 
gebieden, met name wat aandrijving betreft,

d. de strijd om zijn toonaangevende rol te vergroten met betrekking tot de internationale 
normen die de toppositie van onze technische ontwikkelingen op de wereldmarkt 
garanderen;

21. verzoekt de lidstaten en de Commissie het opkomen van clusters en concurrentiepolen op 
het gebied van de mobiliteit van de toekomst, als bron van voortdurende innovatie 
(prototypen), te stimuleren;

22. herinnert eraan dat voor O&O aanzienlijke financiële inspanningen vereist zijn 
(wetenschappelijk risico, lange investeringscyclus); betreurt niettemin dat Europa de 



PR\939496NL.doc 7/14 PE513.268v01-00

NL

doelstelling om 3 % van het bbp in O&O te steken nog niet heeft verwezenlijkt; denkt dat 
de voorziene besparingen op de begroting van "COSME" en van "Horizon 2020" door de 
lidstaten, met name de begrotingslijnen voor vervoer, nadelige effecten zullen hebben;

23. staat erop dat een ambitieuze financiering wordt gehandhaafd op basis van duidelijke 
prioriteiten: het initiatief "green car" en de ontwikkeling van het mkb;

Regelgeving

24. dringt aan op de snelle invoering van het beginsel van "slimme regelgeving"; herinnert 
eraan dat het een verzoek van de eerste groep van "CARS 21" (2005) betrof, waaraan 
vervolgens geen gevolg is gegeven;

25. staat gunstig tegenover het door de Commissie voorgestelde moratorium op nieuwe 
wetgeving die poogt het economisch evenwicht van de sector te verstoren;

26. vraagt om herbestudering, indien van toepassing, van bepaalde richtsnoeren en reeds 
genomen besluiten die de wederopleving van de automobielsector in de weg kunnen 
staan;

27. is van mening dat het noodzakelijk is de technische voorschriften in heel Europa te 
harmoniseren ter bestrijding van kunstmatige mededinging;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten wereldwijd te vergroten en op Europees niveau een strategie op te 
stellen voor de bescherming van het beroepsgeheim, teneinde namaak en industriële 
spionage te bestrijden; herinnert eraan dat de technologische ontwikkeling een gevoelige 
en kwetsbare sector is;

Financiële middelen

29. verzoekt Europa en de lidstaten het gebruik van de beschikbare financiële middelen te 
harmoniseren, te verbeteren en te versterken ter bevordering van investeringen die verder 
gaan dan overheidssubsidies, door middel van belastingprikkels (belastingkredieten voor 
onderzoek, ecologische bonus/malus-regeling, slooppremies) en financiële instrumenten 
van particuliere aard (durfkapitaalfondsen, "business angels") en van publieke aard 
(Europese Investeringsbank);

30. is van oordeel dat het noodzakelijk is om de complementariteit tussen de beschikbare 
fondsen te behouden, enerzijds voor reorganisatie en anderzijds voor O&O; vraagt 
derhalve om het behoud, en zelfs de toename, van de beschikbare middelen voor het 
Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor aanpassing aan de globalisering;

31. staat erop dat het mededingingsbeleid (regelgeving inzake overheidssteun) ten dienste 
staat van het beleid inzake concurrentie, groei en werkgelegenheid, in navolging van hoe 
onze buitenlandse concurrenten het doen;
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32. verzoekt een conditionaliteitsbeginsel op te nemen dat van de auto-onderneming verlangt 
om gedurende de afschrijvingsduur voor de gesteunde investeringen de bedrijvigheid op 
de gesteunde vestigingen op peil te houden of om de van Europa verkregen sommen terug 
te betalen in geval van verplaatsing;

Interne markt

33. herinnert eraan dat een sterke interne markt een absolute voorwaarde is om ervoor te 
zorgen dat er weer groei komt in de automobielproductie;

34. staat erop dat Europa beter integreert op gebieden die de facto onevenwichtige 
concurrentie creëren:

a. ten aanzien van buitenlandse concurrenten: hoge prijs voor energie en grondstoffen, 
hoge wisselkoers voor de euro,

b. en voor de interne markt: sociale normen, belastingvoordelen voor ondernemingen 
en aansporingen tot kopen (milieubonussen, slooppremies);

35. betreurt dat op de aftermarkt de huidige wettelijke versnippering ten koste gaat van de 
automobilist en van een eerlijke en gezonde concurrentie binnen de industriële keten en 
tussen de lidstaten; pleit voor een volledige harmonisatie van de wetgeving en verzoekt de 
lidstaten met name:

a. de markt van de zichtbare reserveonderdelen volledig open te stellen (aanneming van 
de "reparatieclausule"),

b. automobilisten beter te informeren over hun rechten op het gebied van reparaties;

36. bevestigt opnieuw de economische noodzaak om zowel voor de luchtvaart als voor de 
ruimtevaart opnieuw industriële giganten op te richten, om de kritieke omvang te bereiken 
die nodig is om de wereldwijde concurrentie het hoofd te kunnen bieden;

37. vestigt de aandacht:

a. van de lidstaten op alternatieve oplossingen om de vraag weer op peil te brengen 
(kwaliteitscertificering, op gerichte wijze vrijgeven van het spaarloon, defiscalisering 
van wagenparken van ondernemingen, recycling van materialen),

b. van ondernemingen op marketingstrategieën (werkloosheidsverzekering, 
garantieverlenging, autodelen, verkoop via internet);

Buitenlandse markten en handelsbetrekkingen

38. is van mening dat de uitvoer naar opkomende markten een onmisbare bron is om ons 
succes op de lange termijn te vergroten en dat de samenwerking met buitenlands fondsen 
en ondernemingen onlosmakelijk verbonden is met de toekomst van onze ondernemingen, 
zoals de oprichting van vestigingen buiten de grenzen van de Unie met het oog op hun 
groei (met name om ter plaatse te produceren en te verkopen) en de invoer van auto's om 
aan de vraag te voldoen;
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39. stelt dat het concurrentievermogen van een groot deel van onze auto-ondernemingen 
achteruitgaat vanwege de toegenomen, en soms oneerlijke, concurrentie van 
ondernemingen in derde landen; staat erop dat de Commissie haar handelsbeleid herziet:

a. door de middelen van de lidstaten voor het bevorderen van Europese ondernemingen 
en het beschermen van producten en octrooien in het buitenland op elkaar af te 
stemmen,

b. door alle Europese middelen voor de uitvoer te centraliseren, en met name degene 
die gericht zijn op het mkb ("Small Business, Big World"),

c. door geleidelijk het wederkerigheidsbeginsel in onze handelsbetrekkingen op te 
nemen, hetgeen door de Europese Commissie in "CARS 2020" onderschat is,

d. door alle maatregelen te bestrijden die veel weg hebben van non-tarifaire 
belemmeringen,

e. door sneller in actie te komen ten aanzien van het houden van enquêtes en de 
toepassing van retorsiemaatregelen,

f. teneinde de gevolgen van vrijhandelsovereenkomsten op de Europese 
automobielproductie zo nauwkeurig mogelijk te schatten:

- door het begrip concurrentievermogen van de sector op te nemen in de 
effectbeoordelingen van alle onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten,

- door een effectbeoordeling op te nemen bij het afronden van de onderhandelingen 
over vrijhandelsovereenkomsten,

- door een gecumuleerd onderzoek te houden naar de gevolgen voor de Europese 
automobielindustrie van alle vrijhandelsovereenkomsten waarover onderhandeld 
wordt voor eenzelfde periode;

40. vraagt dat het Parlement zich de middelen verschaft om zelf de effecten van elke 
vrijhandelsovereenkomst te meten;

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

Waarvoor staat de automobielindustrie in Europa?

De Europese automobielindustrie is een onmisbare en strategische troef voor de economie en 
de werkgelegenheid in de Europese Unie.

De Europese Commissie zet in haar actieplan "CARS 2020" de inbreng van deze sector 
uiteen:

- 12 miljoen directe en indirecte arbeidsplaatsen,

- 4 % van het bbp op Europees niveau,

- 90 miljard euro aan handelsoverschotten,

- een kwart van de wereldwijde productie.

Hieraan moet wij ook nog de winsten toevoegen die aan het begin en aan het einde van de 
productieketen worden geboekt in verband met:

- O&O: 80 % van de particuliere investeringen in O&O,

- innovatie: overdracht van technologieën, nieuwe materialen, elektrische accu's, 
brandstofcellen,

- knowhow: management, beheer van productieprocessen,

- en de positieve externe gevolgen voor de economie: verzekeringen, 
overheidsinkomsten;

De automobielindustrie is zowel in werkelijkheid als symbolisch gezien een pijler van onze 
industriële economie. Het is een sector die de bijzonderheden van de Europese industrie zeer 
duidelijk identificeert en derhalve prioritaire en snelle beleidsmaatregelen verdient.

Waarom neemt het Europees Parlement een dergelijke kwestie in behandeling?

De automobielsector in Europa ondergaat momenteel een ongekende crisis. In 2012 werden in 
Europa met moeite ongeveer 12 miljoen voertuigen verkocht, tegenover ongeveer 17 miljoen 
in 2007, vlak voor de crisis, wat neerkomt op het laagste niveau sinds 1995. Begin 2013 lieten 
de cijfers een teruggang zien die ons terugbracht tot het begin van de jaren 1990. De reden 
voor deze achteruitgang moet gezocht worden in het plotse en blijvende verlies aan 
koopkracht van de Europese huishoudens. De aankoop en het onderhoud van een auto vormen 
de tweede uitgavenpost voor huishoudens, na de woonkosten.

De mensen in Europa vragen zich af wat de toekomst zal brengen voor deze productie die op 
zichzelf de algemene toestand van de economie symboliseert en op het moment meer 
aandacht van de media en het volk krijgt dan ooit tevoren. Dientengevolge is het de taak van 
het Europees Parlement, de enige instelling met directe vertegenwoordigers, om antwoord te 
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geven op hun zorgen. Ondanks het feit dat dit verslag geen enkele bindende waarde heeft en 
ondanks het feit dat de Europese Unie over een geringe handelingsmarge beschikt om de 
crisis rechtstreeks aan te pakken, denkt uw rapporteur dat het onze plicht is ons het onderwerp 
grondig eigen te maken en voorstellen in te dienen bij de Europese instellingen, de lidstaten 
en ondernemingen.

Het doel van dit verslag moet zijn woorden om te zetten in daden. Het moet een aanzienlijke 
meerwaarde geven aan het actieplan van de Europese Commissie. Gezien het grote aantal 
aangesneden onderwerpen wilde uw rapporteur dat dit verslag een duidelijk waarneembare en 
centrale rode draad zou hebben: de industriële productie.

Is het actieplan toereikend?

Uw rapporteur is ingenomen met het werk dat de Europese Commissie heeft verzet met haar 
actieplan "CARS 2020" en alle contacten die op institutioneel niveau tot stand zijn gebracht 
tussen de verschillende spelers in de sector (oprichting en heroprichting van de groep op hoog 
niveau "CARS 21"). Zij heeft een constante dynamiek ontwikkeld om de industriële 
automobielproductie weer tot het hart van de economische ontwikkeling te maken. Daar waar 
Europa een paar jaar geleden besloot om in te zetten op "alles voor de service", zien 
bestuurders vandaag de dag het economische en sociale belang in om weer een betrouwbaar 
en duurzaam productieapparaat op te vatten. Dat is een moedige politieke keuze die we 
moeten ondersteunen. Een productieapparaat terugkrijgen op het continent houdt ook in dat 
we minder afhankelijk worden van onze concurrenten.

"CARS 2020" is de eerste sectorale benadering die sinds het Verdrag van Lissabon door de 
Commissie is ontwikkeld. Het is een goed signaal waaruit blijkt dat de Commissie de 
automobielindustrie tot een prioriteit wil maken. Het actieplan heeft als voordeel dat in één 
enkel document alle competentiegebieden worden samengebracht die betrekking hebben op 
de autosector. In het algemeen verwelkomt uw rapporteur het voornemen van de Commissie 
om het aandeel van deze sector in het bbp te vergroten van de huidige 16 % tot 20 % in 2020. 
Maar we moeten onszelf wel de middelen daartoe verschaffen.

Uw rapporteur is van mening dat het toepassingsgebied van het actieplan zwakheden en 
tekortkomingen vertoont, met name ten opzichte van de conclusies van de groep op hoog 
niveau "CARS 21" (juni 2012). Bijgevolg is de conclusie niet volledig en zijn de voorgestelde 
oplossingen minder bindend dan verwacht.

In het algemeen beperkt de Commissie zich ertoe melding te maken van de algemene en 
transversale situatie van de automobielindustrie. Uw rapporteur is van mening dat een 
uitvoerigere analyse ons dwingt om onderscheid te maken tussen de verschillende 
conjuncturele invloeden en om verschillende oplossingen aan te dragen, want de economische 
crisis heeft niet dezelfde gevolgen voor:

- de constructeurs (interne organisatie, verkoopstrategieën, markten),

- de marktsegmenten (kwaliteit, all-round, instapversies), de producten (auto's, 
vrachtwagens, tweewielers),
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- en de branches in de keten (fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur, 
constructeurs, distributie en de aftermarkt).

Uw rapporteur betreurt dat de Commissie de vele structurele veranderingen in de vraag 
onderschat, die fundamentele redenen voor de achteruitgang van de Europese markt zijn:

- in demografisch opzicht: verstedelijking, vergrijzing,

- in sociologisch en gedragsopzicht: collectieve mobiliteit, beperkte toegang voor 
voertuigen tot stadscentra, verschillende gebruiksvormen afhankelijk van het 
woongebied, imago van de merken,

- in economisch opzicht: verlaging van het bedrag dat gemiddeld aan de auto wordt 
besteed, h o g e r e  brandstofprijzen, enorme groei van de markt voor 
tweedehandsvoertuigen,

- in technisch opzicht: aanzienlijke verlenging van de levensduur van voertuigen en 
steeds betere kwaliteit van die voertuigen.

Bovendien brengt de Commissie de productieovercapaciteit (naar schatting gemiddeld 20 %) 
en herstructurering wel ter sprake, maar draagt zij geen oplossingen daarvoor aan, met name 
voor de mogelijkheid voor andere sectoren om te profiteren van de industriële vaardigheden 
van werknemers in de automobielsector die hun baan zijn kwijtgeraakt.

Zij houdt zich afzijdig van het wederkerigheidsbeginsel in handelsbetrekkingen.

Uw rapporteur vindt het nadelig dat bepaalde concepten niet goed omschreven zijn, terwijl het 
toch absolute voorwaarden zijn voor het kader van onze maatregelen:

- de Europese onderneming: betreft het een onderneming die gevestigd is in Europa, 
maar waarvan de productiefaciliteiten zich elders in de wereld bevinden, of gaat het 
om een onderneming met een of meer vestigingen in Europa waarvan het 
hoofdkantoor in het buitenland is gevestigd, of waarvan zowel het hoofdkantoor als 
de fabrieken in Europa gevestigd zijn? Want het uiteindelijke doel van dit actieplan 
is om de groei en werkgelegenheid in Europa weer op gang te brengen. Daar kunnen 
we alleen in slagen als we alle hefbomen om al deze Europese ondernemingen te 
helpen benutten, maar vooral door de vestiging van ondernemingen in Europa te 
ondersteunen. Hiertoe moeten we in heel Europa een heldere visie hebben op het 
doel van ons optreden, en een dergelijke visie is nog niet bereikt;

- de waardeketen en de productieketen, twee verschillende concepten waarvan het 
behoud en de ontwikkeling niettemin ieder van belang zijn voor Europa. Een stevig 
in Europa gevestigde waardeketen stelt ons in staat aan concurrentievermogen te 
winnen of het terug te winnen voor de producten waar wij het best in zijn 
(geavanceerde technologieën). Het samenhangend houden van een productieketen, 
dat wil zeggen van het begin tot het einde van het ontwerp en de productie, voorkomt 
dat Europa niet meedoet en slechts een gedeelte van de keten beheerst. Niettemin 
moet een zo goed mogelijk evenwicht worden verkregen, want Europa wordt voor 
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bepaalde kosten steeds minder concurrerend (met name energiekosten en 
arbeidsloon).

Wat kan het Europees Parlement doen?

Behandelde onderwerpen in CARS 2020

De discussie die door het actieplan op gang wordt gebracht, moet ons ertoe aanzetten de 
mobiliteit in de eenentwintigste eeuw grondig te herzien. De status-quo handhaven is de 
slechtste oplossing. We moeten dit echter pragmatisch aanpakken, geen oplossingen 
voorstellen die veel te ver van de verwachtingen en de realiteit af staan, en dus veel meer 
inspelen op een vraag die er nu nog niet is.

Ook moet de kwestie van de klimaatverandering centraal blijven in ons optreden. Europa 
heeft zich hiertoe dermate veel middelen verschaft dat we een voorbeeld zijn geworden voor 
de rest van de wereld. In deze tijden van crisis moeten we echter een andere prioriteit stellen 
die net zo belangrijk en relevant is: een antwoord geven op de dagelijkse zorgen van onze 
medeburgers, dat wil zeggen het afnemende concurrentievermogen van de Europese 
economie, het verlies aan koopkracht, de afname van de werkgelegenheid en de steeds 
hevigere concurrentie vanuit het buitenland. In dit verslag moeten we in de eerste plaats en 
vóór alles oplossingen vinden voor deze vertrouwenscrisis.

Om die reden heeft uw rapporteur allereerst de in "CARS 2020" ontwikkelde assen 
overgenomen en aangevuld, om:

- de nadruk te leggen op de technologische ontwikkeling (een uniek voordeel waarover 
de Unie beschikt om te concurreren met de BRICS-landen maar dat we moeten 
verdedigen en stimuleren) en het onderzoek naar alternatieve energiebronnen, 
waarvan echter ook de afzetmogelijkheden op de markt moeten worden geschat,

- de regelgeving af te stemmen op de gestelde doelen,

- middelen te vinden om te anticiperen op de vaardigheden van morgen om de 
personele middelen aan de passen aan veranderingen in de vraag en de 
productiemiddelen,

- de verhoudingen in de productieketen meer in evenwicht te brengen ter bevordering 
van de concurrentie en de bescherming van de ondernemingen die het meest aan de 
concurrentie zijn blootgesteld,

- de financiële middelen die we tot onze beschikking hebben optimaal vrij te maken en 
zo nodig opnieuw uit te vinden,

- de interne markt weer op gang te brengen, want de Europese ondernemingen leveren 
voornamelijk aan de Europese markt,
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- de handelsbetrekkingen te optimaliseren om onze ondernemingen zo goed mogelijk 
op opkomende markten te begeleiden;

Politieke governance

Europa moet een urgente agenda van hervormingen en beleidsmechanismen opstellen, 
voortkomend uit een echt engagement om ons industriebeleid inzake de automobielsector op 
Europees niveau te consolideren. Dat ontbreekt helaas in de voorstellen van het actieplan 
"CARS 2020".

Europa moet sneller reageren. Het werk dat door de Commissie is verricht, moet zowel wat 
betreft haar administratie als de groepen op hoog niveau op politiek niveau worden 
voortgezet. Dit kan vertaald worden in de totstandbrenging van een ambitieuze samenwerking 
tussen de landen en de Commissie. Europa heeft vele middelen tot haar beschikking (interne 
markt, internationale handel, milieu, onderzoek en ontwikkeling). Uw rapporteur hoopt dat dit 
verslag laat zien hoe deze middelen beter gebruikt en gecoördineerd kunnen worden, en 
tegelijkertijd een reeks diepgaande hervormingen in gang zet om deze middelen af te 
stemmen op onze doelstellingen.

Uw rapporteur is van mening dat dit verslag aanleiding moet geven om openlijk te 
discussiëren over de methoden die hun sporen al hebben verdiend, zoals in de Verenigde 
Staten, om zich duidelijk af te vragen welke middelen de Europese Unie tot haar beschikking 
heeft, wat de omvang is van onze ondernemingen en van de hevige concurrentie tussen onze 
Europese ondernemingen onderling, terwijl we het hoofd moeten bieden aan een almaar 
toenemende concurrentie van onze buitenlandse concurrenten, zowel hier als op de 
buitenlandse markten. We moeten deze nieuwe stand van zaken in de wereld aanvaarden.

Het optreden van de Europese Unie is doorslaggevend op een groot aantal gebieden. Toch 
heeft zij te lijden van ernstige tekortkomingen in haar "marketingstrategie". Beter gezegd, van 
een groot gebrek aan bekendheid. Aan de andere kant slaagt Europa er niet in zijn 
technologische kennis op het wereldtoneel te verkopen (handel en normen). Dit vormt een 
steeds grotere handicap omdat we, als we niets doen, steeds afhankelijker worden van normen 
die we niet zelf ontwikkeld hebben. Uw rapporteur is van mening dat deze situatie nu 
opgelost moet worden om het vertrouwen van burgers, ondernemingen en investeerders terug 
te winnen.

Om die reden heeft uw rapporteur een hoofdstuk over "politieke governance" dat niet in 
"CARS 2020" stond aan dit verslag toegevoegd, juist om deze uitdagingen ter sprake te 
brengen.


