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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre CARS 2020: Plano de ação para uma indústria automóvel forte, competitiva e 
sustentável na Europa
(2013/2062(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Título XVII, artigo 173.º, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (ex-artigo 157.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia), que diz 
respeito à política industrial da UE e que se refere, nomeadamente, à capacidade 
concorrencial da indústria da União,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «CARS 2020: Plano de Ação para 
uma Indústria Automóvel Competitiva e Sustentável na Europa» (COM(2012)0636),

– Tendo em conta os relatórios do Grupo de Alto Nível CARS 21 sobre «Competitividade e 
crescimento sustentável da indústria automóvel na União Europeia» (2012) e «Um quadro
regulador concorrencial para o setor automóvel no século XXI» (2006),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão intitulada «Reforçar a indústria europeia em 
prol do crescimento e da recuperação económica» (COM(2012)0582),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho «Competitividade», de 10 e 11 de dezembro 
de 2012, sobre a situação da indústria europeia e sobre a situação particular da indústria 
automóvel,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2013),

A. Considerando que a indústria automóvel é, simultaneamente, um elo forte da cadeia de 
produção industrial e um fator de competitividade, crescimento e emprego fundamental 
para a Europa;

B. Considerando que a indústria automóvel europeia atravessa atualmente uma crise sem 
precedentes, que requer uma ação urgente e coordenada na União Europeia;

C. Considerando que esta crise ultrapassa a situação conjuntural e leva-nos a repensar a 
mobilidade no século XXI no seu todo, dado que o crescimento de um território é 
igualmente determinado pelo nível de mobilidade dos seus cidadãos;

D. Considerando que a indústria automóvel vive uma tripla revolução a nível mundial: a 
deslocação da procura para os países emergentes, a transferência da produção para estes 
países e, também, uma alteração sensível mas palpável das fontes de energia utilizadas;
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E. Considerando que o setor automóvel europeu deve recuperar a competitividade e a 
produtividade;

Governação política

1. Apoia a nova estratégia da Comissão que consiste em voltar a colocar a atividade 
industrial e, especialmente, a indústria automóvel no cerne do crescimento;

2. Exige que a Comissão Europeia coordene de forma mais eficaz as suas competências 
próprias para que as recomendações de «CARS 2020» passem a uma fase operacional, de 
modo a que não se repita o fracasso da primeira fase do processo «CARS 21» (dezembro 
de 2005), cujas conclusões não foram seguidas dos efeitos esperados; solicita à Comissão, 
para este fim, que estabeleça uma calendarização clara e acelerada para coordenar e 
completar a ação dos Estados-Membros e das empresas;

3. Considera que a ação da Comissão, neste setor, sofre de um défice de competências e de 
margem de manobra; apela a que elabore um estudo que exponha o desfasamento entre as 
ambições e os meios de que dispõe, para que o debate seja lançado no Conselho e no 
Parlamento;

4. Congratula-se com as conclusões do Conselho Europeu sobre a competitividade, de 
dezembro de 2012, relativamente à política industrial; encoraja os Estados-Membros a não 
desistirem da vontade de rever em profundidade a política industrial automóvel e de 
consolidar uma nova cooperação em torno do setor automóvel a nível europeu;

5. Insta os Estados-Membros a procederem a reformas estruturais mais coordenadas, em prol 
da competitividade (diminuição da fiscalidade e do custo da mão-de-obra, flexibilidade do 
trabalho, redução dos encargos burocráticos e dos prazos de pagamento);

6. Considera indispensável, a fim de restaurar a confiança na ação europeia, que a União 
Europeia melhore a comunicação sobre o seu plano de ação junto de cidadãos, 
investidores e empresas;

Economia e produção automóvel na Europa

7. Afirma que é indispensável manter e reforçar uma cadeia coerente e dinâmica de 
investigação, de produção e de valor no território europeu;

8. Toma nota do declínio generalizado do mercado e da economia automóvel na Europa, mas 
lamenta que a Comissão omita algumas das razões fundamentais deste declínio, como a 
diferenciação entre situações (construtores, segmentos e tipos de mercados, produtos, 
ramos) e as numerosas alterações estruturais da procura (demográficas, sociológicas, 
comportamentais, económicas e técnicas); afirma, portanto, que devem ser dadas respostas 
diferenciadas, tanto a nível nacional como a nível europeu, paralelamente a uma ação 
europeia global;

9. Deplora que a Comissão não faça qualquer referência à sobrecapacidade de produção, 
problema que, no entanto, se coloca a todo o setor e que tem, inevitavelmente, 
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repercussões a curto e médio prazo (cadeia, empregos, economia regional); solicita, por 
conseguinte, à Comissão que elabore, rapidamente:

a. um estudo sobre a importância da sobrecapacidade na Europa e sobre as boas 
práticas para a resolver, nomeadamente fora da Europa (Estados Unidos),

b. um plano de ação que apresente o conjunto de alavancas políticas disponíveis;

10. Em matéria de restruturações:

a. a nível da Comissão, apoia a reativação do grupo de trabalho para acompanhar os 
principais casos e congratula-se com a publicação do livro verde sobre as práticas
eficazes em matéria de restruturações (COM(2012)0007),

b. insta as empresas e os Estados-Membros a reforçarem a cooperação e a antecipação 
dos ajustamentos da indústria a fim de evitar externalidades negativas relativas à 
coerência da cadeia industrial (empregos, produção);

11. Recorda aos Estados-Membros e às empresas que as aproximações entre empresas 
(aquisições conjuntas, cooperações, consórcios, fusões) são fatores de competitividade 
face à concorrência internacional cada vez mais forte;

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem os instrumentos específicos em prol 
das PME e das empresas de dimensão média, que são as primeiras vítimas da crise, 
nomeadamente nos domínios da subcontratação, da distribuição e do serviço pós-venda, 
apesar de serem um trunfo pois têm dimensão e reatividade suficientes para responder às 
mudanças;

Recursos humanos

13. Afirma que o conhecimento especializado dos trabalhadores do setor automóvel é um 
trunfo para a Europa; acolhe favoravelmente a instauração, em 2013, do Conselho 
Europeu das Competências Automóveis; espera que este produza rapidamente políticas 
eficazes na matéria;

14. Considera que, de momento, o mercado do trabalho está desfasado em relação às 
necessidades do setor (forte procura de engenheiros e técnicos altamente qualificados); 
considera imperativo otimizar as estratégias públicas de formação (escadas de excelência, 
ligações com as melhores universidades do mundo) e as estratégias de recrutamento das 
empresas («pacote» salarial) a fim de conservar e atrair trabalhadores altamente 
qualificados;

15. Insta os Estados-Membros a adaptarem as respetivas legislações para tornar o diálogo 
social mais aberto e construtivo (flexibilidade do trabalho e das tecnologias, acordos 
setoriais, envolvimento dos trabalhadores nas empresas);

16. Recomenda aos Estados-Membros e às empresas que melhorem a formação contínua dos 
trabalhadores para antecipar a procura futura e para fazer com que, em caso de perda de 
emprego, as competências dos trabalhadores beneficiem outros setores em crescimento;
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Inovação e tecnologia

17. Afirma que a inovação tecnológica é o fator de diferenciação essencial para a 
competitividade desta indústria; reafirma a sua vontade de atingir os objetivos da 
estratégia «Europa 2020» e de desenvolver meios de transporte económicos e sustentáveis 
e novos modos de produção;

18. Acolhe favoravelmente as propostas da Comissão em matéria de progressos tecnológicos, 
mas recorda o caráter condicional das suas previsões em termos de criação de valor 
acrescentado e de oportunidades no mercado e no emprego;

19. Considera indispensável favorecer a I&D nas tecnologias que utilizam energias menos 
poluentes, principalmente europeias, e a implantação de redes de distribuição, mas afirma 
que a sua introdução no mercado deve ser feita de forma progressiva e adequada para não 
se afastar das expectativas do mercado interno e mundial, bem como da aceitação social 
por parte dos automobilistas;

20. Considera que a Europa deve basear os seus esforços em determinadas prioridades para 
impor o seu avanço tecnológico, nomeadamente em matéria de:

a. convergência tecnológica, por exemplo quanto às normas a montante da produção e 
da distribuição,

b. desenvolvimento das eco-inovações (veículos ligeiros, assistência à condução, 
conforto), fontes de diferenciação dos produtos europeus,

c. cooperação a nível europeu e mundial em domínios ainda pouco explorados, por 
exemplo em matéria de propulsão,

d. luta pelo reforço da liderança na área das normas internacionais que garantem a 
preeminência dos nossos desenvolvimentos técnicos no mercado mundial;

21. Insta os Estados-Membros e a Comissão a estimularem a emergência de agregados e de 
polos de competitividade no domínio da mobilidade do futuro, fonte de inovação 
permanente (protótipos);

22. Recorda que a I&D exige um esforço financeiro considerável (risco científico, ciclo longo 
de investimento); lamenta, no entanto, que a Europa não tenha ainda atingido o objetivo 
de injetar 3% do PIB na I&D; considera prejudiciais os cortes previstos pelos 
Estados-Membros no orçamento dos programas «COSME» e «Horizonte 2020», 
nomeadamente nas rubricas orçamentais destinadas aos transportes;

23. Insiste na manutenção de um financiamento ambicioso com base em prioridades claras: a 
iniciativa «green car» e o desenvolvimento das PME;

Regulamentações

24. Insiste na aplicação rápida do princípio da «regulamentação inteligente»; recorda que se 
trata de um pedido apresentado pelo primeiro grupo «CARS 21» (2005), a que não foi 
dado seguimento;
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25. Acolhe favoravelmente a moratória proposta pela Comissão sobre toda a nova legislação 
que tenda a fragilizar o equilíbrio económico do setor;

26. Insta ao novo exame, se necessário, de certas orientações e decisões já adotadas mas 
suscetíveis de dificultar o relançamento do setor automóvel;

27. Considera que é indispensável harmonizar as regulamentações técnicas em toda a Europa 
para lutar contra qualquer distorção artificial da concorrência;

28. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a proteção dos direitos de 
propriedade intelectual a nível mundial e a estabelecerem uma estratégia de proteção do 
segredo comercial a nível europeu, a fim de combater a contrafação e a espionagem 
industrial; recorda que o desenvolvimento tecnológico é um setor sensível e frágil;

Meios financeiros

29. Insta a Europa e os Estados-Membros a harmonizarem, otimizarem e reforçarem a 
utilização dos meios financeiros disponíveis, de modo a estimular o investimento para 
além das subvenções públicas, através de incentivos fiscais (créditos fiscais para 
investimento em investigação e desenvolvimento, bonus/malus ambiental, incentivos ao 
abate) e instrumentos financeiros privados (fundos de capital de risco, «investidores 
providenciais») e públicos (Banco Europeu de Investimento);

30. Considera indispensável preservar a complementaridade dos fundos disponíveis, por um 
lado, para as restruturações e, por outro, para a I&D; solicita, consequentemente, a 
manutenção ou até o aumento das dotações disponíveis para o Fundo Social Europeu e o 
Fundo de Ajustamento à Globalização;

31. Exige que a política da concorrência (regulamentação em matéria de auxílios estatais) 
esteja ao serviço da política da competitividade, do crescimento e do emprego, à 
semelhança do que fazem os nossos concorrentes estrangeiros;

32. Solicita que seja acrescentada uma cláusula de condicionalidade exigindo à empresa 
automóvel, durante o período de amortização dos investimentos que beneficiam de apoio, 
que mantenha a atividade nas instalações que recebem apoio ou que reembolse os 
montantes investidos pela Europa em caso de deslocalização;

Mercado Interno

33. Recorda que um mercado interno robusto é uma condição prévia indispensável para o 
regresso ao crescimento no setor da produção automóvel;

34. Exige que a Europa reforce a sua integração em domínios que criam efetivamente uma 
concorrência desequilibrada:

a. em relação aos concorrentes estrangeiros: preço elevado da energia e das 
matérias-primas, taxa de câmbio do euro elevada,

b. e no mercado interno: normas sociais, vantagens fiscais para as empresas e 
incentivos à aquisição (bonus ambiental, incentivos ao abate);
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35. Deplora que, no mercado dos serviços pós-venda, a fragmentação jurídica atual ocorra em 
detrimento dos automobilistas e de uma concorrência sã e leal na cadeia industrial e entre 
os Estados-Membros; preconiza a harmonização completa das legislações e solicita, 
nomeadamente, que os Estados-Membros:

a. abram totalmente o mercado das peças sobresselentes visíveis (adoção da «cláusula 
de reparação»),

b. informem melhor os automobilistas sobre os seus direitos em matéria de reparação;

36. Reafirma o interesse económico de voltar a fundar gigantes industriais, como no caso da 
indústria aeronáutica e espacial, para atingir a dimensão necessária para enfrentar a 
concorrência mundial;

37. Chama a atenção:

a. dos Estados-Membros para as soluções alternativas para relançar a procura 
(rotulagem, desbloqueamento controlado da poupança salarial, isenção fiscal das 
frotas de empresa, reciclagem de material),

b. das empresas para as estratégias de comercialização (seguro de desemprego, 
prolongamento da garantia, partilha de veículos, venda pela Internet);

Mercados externos e relações comerciais

38. Considera que as exportações para os mercados emergentes constituem fontes inegáveis 
para maximizar o nosso sucesso a longo prazo e que as alianças com fundos e empresas 
estrangeiros são inseparáveis do futuro das nossas empresas, como a criação de 
instalações fora das fronteiras da União para bem do seu crescimento (nomeadamente para 
produzir e vender localmente) e a importação de veículos para satisfazer a procura;

39. Afirma que a competitividade de grande parte das nossas empresas automóveis se 
deteriora por causa da concorrência acrescida, e por vezes desleal, das empresas de países 
terceiros; insiste em que a Comissão reorganize a sua política comercial:

a. coordenando os instrumentos dos Estados-Membros para a promoção das empresas 
europeias e a defesa dos produtos e patentes no estrangeiro,

b. centralizando todos os instrumentos europeus destinados à exportação e, 
nomeadamente, aqueles que se centram nas PME (« Small Business, Big World »),

c. impondo progressivamente o princípio de reciprocidade como elemento essencial das 
nossas relações comerciais, subestimado pela Comissão Europeia no programa 
«CARS 2020»,

d. combatendo quaisquer medidas que se assemelhem a barreiras não-pautais,

e. melhorando o tempo de reação para o lançamento de inquéritos e a aplicação de 
medidas de retaliação,
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f. a fim de avaliar o mais rigorosamente possível o impacto dos acordos de comércio 
livre (ACL) na produção automóvel europeia:

- introduzindo a noção de competitividade do setor nos estudos de impacto de 
qualquer negociação de ACL,

- incluindo uma análise de impacto no final das negociações de ACL,

- procedendo a uma análise cumulativa dos efeitos na indústria automóvel europeia 
de todos os ACL negociados num mesmo período;

40. Solicita que o Parlamento se dote dos meios para avaliar, por si próprio, o impacto de cada 
ACL;

41. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O que representa a indústria automóvel na Europa?

A indústria automóvel europeia é um trunfo inegável e estratégico para a economia e o 
emprego da União Europeia.

No seu plano de ação «CARS 2020», a Comissão Europeia apresenta o peso deste setor:

- 12 milhões de empregos diretos e indiretos,

- 4% do PIB a nível europeu,

- 90 mil milhões de euros de excedentes comerciais,

- um quarto da produção mundial.

Devemos igualmente acrescentar a estas estimativas os benefícios a montante e a jusante da 
cadeia de produção, relacionados com:

- I&D: 80% de investimento privado em matéria de I&D,

- inovação: transferências de tecnologia, novos materiais, baterias elétricas, pilhas de 
combustível,

- conhecimento especializado: administração, gestão dos processos de produção,

- e externalidades positivas para a economia: seguros, receitas públicas.

A indústria automóvel é um pilar da nossa economia industrial, tanto no plano real como no 
plano simbólico. É um setor que identifica muito claramente as especificidades da indústria 
europeia e que merece, por conseguinte, uma ação política prioritária e célere.

Por que se interessou o Parlamento por tal questão?

Na Europa, o setor automóvel vive uma crise sem precedentes. Em 2012, a Europa registou 
apenas 12 milhões de unidades vendidas, em comparação com certa de 17 milhões em 2007, 
imediatamente antes da crise, ou seja, o nível mais baixo desde 1995. No início de 2013, os 
números apresentavam um recuo que nos remete para o início dos anos 1990. A razão deste 
declínio encontra-se na perda súbita e duradoura de poder de compra das famílias europeias. 
A compra e a manutenção de um veículo representam a segunda causa de despesa das 
famílias, após as despesas associadas ao alojamento.

Os povos europeus interrogam-se sobre o futuro desta produção que simboliza, por si só, o 
estado geral da economia, e relativamente à qual a atenção mediática e popular está no auge. 
Por conseguinte, o Parlamento Europeu, única instituição de representação direta, tem a 
missão de dar resposta às preocupações dos povos. Apesar do facto de o relatório não ter valor 
vinculativo, e apesar de a União Europeia dispor de uma curta margem de manobra para agir 
diretamente contra a crise, o relator pensa que temos o direito de nos debruçarmos em 
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profundidade sobre o assunto e de passarmos a ser uma força que apresente propostas junto 
das instituições europeias, dos Estados-Membros e das empresas.

O objetivo do presente relatório é levar a ação pública a passar das palavras aos atos. Deve 
trazer um valor acrescentado significativo ao plano de ação da Comissão Europeia. Dado o 
grande número de assuntos abordados, o relator quis que o relatório tivesse um fio condutor 
bem identificável e central: a produção industrial.

O plano de ação é satisfatório?

O relator congratula-se com o trabalho efetuado pela Comissão Europeia no seu plano de ação 
«CARS 2020» e todos os contactos estabelecidos a nível institucional entre os diferentes 
intervenientes do setor (criação e reativação do Grupo de Alto Nível «CARS 21»). A 
Comissão desenvolveu uma dinâmica que consiste em voltar a colocar a produção industrial 
automóvel no centro do desenvolvimento económico. Há alguns anos, a Europa tinha 
decidido apostar tudo nos serviços, mas, hoje em dia, os dirigentes reconhecem o interesse 
económico e social de voltar a uma base produtiva sólida e duradoura. É uma escolha política 
corajosa que devemos apoiar. Voltar a ter uma base produtiva no continente significa também 
tornarmo-nos menos dependentes dos nossos concorrentes.

«CARS 2020» é a primeira abordagem setorial desenvolvida pela Comissão desde o Tratado 
de Lisboa. É um bom sinal que indica que a Comissão quer fazer do setor automóvel uma 
prioridade. O plano de ação tem a vantagem de sintetizar num só documento todos os 
domínios de competências que dizem respeito ao setor automóvel. De um modo geral, o 
relator congratula-se com a intenção da Comissão de melhorar o lugar da indústria no PIB, 
para fazer passar a quota-parte deste setor dos atuais 16% para 20% em 2020. No entanto, 
temos de desbloquear os meios.

O relator considera que o âmbito do plano de ação apresenta pontos fracos e lacunas, 
nomeadamente, e sobretudo, em relação às conclusões do Grupo de Alto Nível «CARS 21» 
(junho de 2012). A constatação é, portanto, apenas parcial e as soluções propostas menos 
estimulantes do que esperado.

De um modo geral, a Comissão apenas relata a situação global e transversal da indústria 
automóvel. O relator considera que uma análise mais aprofundada nos leva a distinguir as 
situações conjunturais e a apresentar respostas diferenciadas, pois a crise económica não afeta 
da mesma forma:

- os construtores (organização interna, estratégias de venda, mercados),

- os segmentos de mercado (qualidade, generalistas, gama baixa), os produtos 
(automóveis, pesados, veículos de duas rodas),

- e os ramos da indústria (fabricantes de equipamentos, construtores, distribuição e 
serviços pós-venda).

O relator lamenta que a Comissão subestime as numerosas alterações estruturais da procura, 
razões fundamentais do declínio do mercado europeu:
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- demográficas: urbanização, envelhecimento da população,

- sociológicas e comportamentais: mobilidade coletiva, restrição do acesso de veículos 
aos centros urbanos, utilizações diferenciadas em função do território de residência, 
imagem das marcas,

- económicas: empobrecimento do cabaz médio dedicado aos veículos, aumento do 
preço dos combustíveis, explosão do mercado de segunda mão,

- técnicas: aumento significativo da vida útil dos veículos e da respetiva qualidade.

Além disso, a Comissão apenas evoca a sobrecapacidade de produção (calculada, em média, 
em 20%) e as restruturações, sem sugerir soluções, nomeadamente quanto à oportunidade de 
outros setores beneficiarem das competências industriais dos trabalhadores do setor 
automóvel que percam o emprego.

A Comissão mantém o silêncio sobre o princípio da reciprocidade nas relações comerciais.

O relator considera prejudicial que certos conceitos não tenham sido bem definidos, embora 
sejam condições prévias indispensáveis para o quadro da nossa ação:

- empresa europeia: trata-se de um empresa que tem sede social na Europa, mas 
unidades de produção noutras partes do mundo, de uma empresa que tem uma ou 
várias unidades na Europa, mas sede social no exterior, ou de uma empresa que tem a 
sede e as fábricas na Europa? O objetivo final deste plano de ação é voltar a criar 
crescimento e emprego na Europa. É utilizando todas as alavancas para ajudar o 
conjunto destas empresas europeias, mas, sobretudo, apoiando a implantação de 
empresas na Europa, que conseguiremos alcançar este objetivo. Para tal, devemos ter 
uma visão clara em toda a Europa do objeto da nossa ação, e esta visão ainda não 
existe;

- a cadeia de valor e a cadeia de produção, que são conceitos diferentes, mas cuja 
manutenção e desenvolvimento têm interesse para a Europa. Uma cadeia de valor 
bem instalada na Europa permitir-nos-á atingir ou recuperar a competitividade 
relativamente aos produtos que melhor dominamos (tecnologias avançadas). 
Preservar uma cadeia de produção coerente, ou seja, de montante a jusante da 
conceção e da produção, evitará à Europa estar presente e controlar apenas uma parte 
da cadeia. Será, no entanto, necessário encontrar o melhor equilíbrio possível pois a 
Europa tornar-se-á cada vez menos competitiva em relação a determinados custos 
(nomeadamente a energia e a mão de obra).

Que resposta pode dar o Parlamento Europeu?

Assuntos abordados no âmbito de CARS 2020

O debate aberto pelo plano de ação deve levar-nos a repensar profundamente a mobilidade do 
século XXI. O imobilismo é a pior das soluções. Devemos, no entanto, agir com 
pragmatismo, evitando propor soluções desligadas das expectativas e das realidades e, 
portanto, antecipar demasiado uma procura que ainda não existe.
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Também a resolução da questão das alterações climáticas deve permanecer no cerne da nossa 
ação. A Europa dotou-se de meios tais que passámos a ser um exemplo para o resto do 
planeta. No entanto, nestes tempos de crise, devemos ter outra prioridade, igualmente 
importante e pertinente: responder às preocupações quotidianas dos nossos cidadãos, ou seja, 
a perda de competitividade da economia europeia, a perda do poder de compra, a destruição 
de empregos e a concorrência cada vez mais forte do estrangeiro. É principalmente para esta 
crise de confiança que devemos encontrar respostas no presente relatório.

É por esta razão que, em primeiro lugar, o relator retomou e completou os eixos 
desenvolvidos no quadro de «CARS 2020», a fim de:

- enfatizar o desenvolvimento tecnológico (única vantagem comparativa ao dispor da 
União para rivalizar com os BRIC, mas que devemos defender e encorajar) e a 
investigação em energias alternativas, mas medindo bem as possibilidades de 
escoamento no mercado,

- adaptar a regulamentação aos objetivos definidos,

- encontrar meios de antecipar as competência de amanhã para adaptar os recursos 
humanos às mudanças na procura e nos equipamentos de produção,

- equilibrar as relações na cadeia de produção, a fim de favorecer a concorrência e a 
proteção das empresas mais expostas,

- otimizar os meios financeiros a nosso dispor e, se necessário, reinventá-los,

- relançar o mercado interno, pois as empresas europeias fornecem principalmente o 
mercado europeu,

- tornar as relações comerciais mais justas, de modo a acompanhar da melhor forma 
possível as nossas empresas nos mercados emergentes.

A governação política

A Europa deve definir urgentemente uma agenda de reformas e mecanismos políticos, 
resultado de um verdadeiro voluntarismo para consolidar a nossa política industrial automóvel 
a nível europeu. É o que, infelizmente, não consta das propostas do plano de ação «CARS 
2020».

A Europa tem de ser mais reativa. O trabalho levado a cabo pela Comissão, tanto a nível da 
sua administração como dos grupos de alto nível, deve agora ser efetuado a nível político. Tal 
poderá concretizar-se através da criação de uma cooperação ambiciosa entre os 
Estados-Membros e a Comissão. A Europa tem numerosos meios ao seu dispor (mercado 
interno, comércio internacional, ambiente, investigação e desenvolvimento). O relator deseja 
que o presente relatório constitua a oportunidade de mostrar como os utilizar e coordenar 
melhor e encetar, paralelamente, um trabalho de reforma profunda para adequar estes meios 
aos nossos objetivos.
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O relator considera que o relatório deve permitir debater abertamente os métodos que 
provaram ser eficazes, como nos Estados Unidos, e colocar claramente a questão dos meios 
de que dispõe a União Europeia, da dimensão das nossas empresas e da tão feroz concorrência 
entre as nossas empresas, num momento em que temos de enfrentar a concorrência cada vez 
mais forte dos nossos concorrentes estrangeiros, tanto nos nossos mercados como nos 
mercados externos. Devemos assumir esta nova conjuntura mundial.

A ação da União Europeia é determinante num grande número de domínios. No entanto, 
padece de graves lacunas na sua estratégia de marketing. Mais precisamente, uma grave falta 
de notoriedade. Por outro lado, a Europa tem dificuldade em vender (comércio e normas) o 
seu conhecimento tecnológico especializado na cena internacional. Isto coloca-nos numa 
situação muito delicada, pois, se não reagirmos, tornar-nos-emos cada vez mais dependentes 
de normas que não elaboradas por nós. O relator considera que é chegado o momento de 
corrigir esta situação a fim de recuperar a confiança dos cidadãos, das empresas e dos 
investidores.

No presente relatório, o relator acrescentou, por isso, um capítulo sobre a «governação 
política» que não constava do plano «CARS 2020» para, precisamente, evocar estes desafios.


