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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la CARS 2020: Plan de acțiune pentru o industrie a autovehiculelor 
puternică, competitivă și durabilă în Europa

(2013/2062(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere titlul XVII articolul 173 (fostul articol 157 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind politica 
industrială a Uniunii, care menționează mai ales competitivitatea industriei europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „CARS 2020: Plan de acțiune pentru o 
industrie a autovehiculelor competitivă și durabilă în Europa” (COM(2012)0636),

– având în vedere rapoartele Grupului la nivel înalt CARS 21 „pentru competitivitate și 
creștere durabilă în industria autovehiculelor din Uniunea Europeană” (2012) și „Un cadru 
competitiv de reglementare pentru autovehicule în secolul XXI” (2006),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O industrie europeană mai puternică 
pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582),

– având în vedere Concluziile Consiliului „Competitivitate” din 10 și 11 decembrie 2012 
privind situația industriei europene și situația specifică a industriei autovehiculelor,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru comerț internațional, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al Comisiei pentru 
transport și turism (A7-0000/2013),

A. întrucât industria autovehiculelor este o verigă de bază a lanțului de producție industrială, 
precum și un factor fundamental pentru competitivitatea, creșterea și ocuparea forței de 
muncă în Europa;

B. întrucât industria europeană a autovehiculelor se confruntă în prezent cu o criză fără 
precedent, care necesită o acțiune urgentă și coordonată în cadrul Uniunii Europene; 

C. întrucât această criză merge dincolo de perspectiva conjuncturii și ne determină să 
regândim mobilitatea globală a secolului XXI, creșterea unui teritoriu fiind determinată, 
de asemenea, de nivelul de mobilitate al cetățenilor;

D. întrucât industria autovehiculelor trece printr-o triplă revoluție la nivel mondial: 
deplasarea cererii către țările emergente, deplasarea producției către aceste țări și, de 
asemenea, o schimbare sensibilă, însă palpabilă, a surselor de energie utilizate;
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E. întrucât sectorul european al autovehiculelor trebuie să reia competitivitate și 
productivitatea,

Guvernanța politică

1. sprijină noua strategie a Comisiei care constă în a conferi activității industriale și, în 
special, industriei autovehiculelor, o importanță fundamentală pentru creștere;

2. solicită ca Comisia Europeană să coordoneze mai eficient competențele proprii, astfel 
încât recomandările „CARS 2020” să intre într-o fază operațională, pentru a nu se repeta 
eșecul primei faze a procesului „CARS 2020” (decembrie 2005), ale cărei rezultate nu s-
au ridicat la așteptările scontate; în acest sens, solicită Comisiei să stabilească o agendă 
clară și rapidă, astfel încât să coordoneze și să completeze acțiunea statelor membre și a 
întreprinderilor;

3. consideră că acțiunea Comisiei în acest domeniu este afectată de un deficit de competențe 
și de marjă de manevră; solicită ca ea să realizeze un studiu care să prezinte decalajul 
dintre ambițiile sale și mijloacele de care dispune, astfel încât dezbaterea să aibă loc în 
cadrul Consiliului și al Parlamentului;

4. salută concluziile Consiliului European din decembrie 2012 privind competitivitatea 
politicii industriale; încurajează statele membre să își mențină dorința de a efectua o 
revizuire riguroasă a politicii industriale în sectorul autovehiculelor și să consolideze o 
nouă cooperare în jurul sectorului autovehiculelor la nivel european;

5. invită statele membre să procedeze la reforme structurale, însă coordonate, în favoarea 
competitivității (reducerea fiscalității și a costului forței de muncă, flexibilitatea muncii, 
reducerea sarcinii birocratice și a termenelor de plată);

6. în vederea redării încrederii în acțiunea europeană, consideră că este indispensabil ca 
Uniunea Europeană să îmbunătățească comunicarea cu cetățenii, investitorii și 
întreprinderile, în ceea ce privește planul său de acțiune;

Economia și producția autovehiculelor în Europa 

7. afirmă că este esențial să se mențină și să se consolideze un lanț coerent și dinamic de 
cercetare, de producție și de valori pe teritoriul european;

8. ia act de declinul general al pieței și al economiei autovehiculelor în Europa, însă regretă 
că Comisia omite motivele fundamentale ale acestui declin, precum diferențierea 
situațiilor (constructori, segmente și tipuri de piață, produse, ramuri) și numeroase 
schimbări structurale ale cererii (demografice, sociologice, comportamentale, economice 
și tehnice); afirmă, prin urmare, că trebuie asigurate răspunsuri diferențiate la nivel 
național și european, în paralel cu o acțiune europeană globală;

9. regretă că Comisia nu ține cont în mod special de supracapacitatea de producție, care este 
totuși o dificultate principală cu care se confruntă această industrie și care are, inevitabil, 
repercusiuni pe termen scurt și mediu (lanțuri, locuri de muncă, economie regională); 
solicită, prin urmare, Comisiei Europene, să elaboreze rapid:
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(a) un studiu privind amploarea supracapacității în Europa și bunele practici în acest 
sens, în special în afara Europei (Statele Unite), 

(b) un plan de acțiune care să prezinte toate pârghiile politice disponibile;

10. în materie de restructurări:

(a) la nivelul Comisiei, sprijină reactivarea „grupului operativ” pentru a monitoriza 
principalele cazuri și salută publicarea cărții verzi privind practicile eficace în 
materie de restructurare (COM(2012)0007),

(b) solicită întreprinderilor și statelor membre să consolideze cooperarea și anticiparea 
ajustărilor industriale în vederea evitării externalității negative asupra coerenței 
lanțului industrial (locuri de muncă, producție);

11. reamintește statelor membre și întreprinderilor că apropierile dintre întreprinderi (achiziții
în comun, cooperări, consorții, fuziuni) sunt factori de competitivitate în fața concurenței 
internaționale din ce în ce mai acerbe;

12. solicită Comisiei și statelor membre să consolideze instrumentele specifice în favoarea 
IMM-urilor și întreprinderilor de talie mijlocie, care sunt primele victime ale crizei, în 
special în subcontractare, distribuție și postvânzare, chiar dacă ele prezintă un atu prin 
faptul că au o dimensiune și o reactivitate suficientă pentru a răspunde schimbărilor;

Resurse umane

13. afirmă că know-how-ul lucrătorilor din sectorul autovehiculelor este un atu pentru Europa; 
salută instituirea în 2013 a Consiliul european al competențelor în domeniul 
autovehiculelor;  dorește ca acesta să inițieze politicile aferente în domeniu;

14. consideră că, deocamdată, piața muncii este în decalaj în raport cu nevoile sectorului 
(cerere crescută de ingineri și de tehnicieni cu calificări superioare); consideră că trebuie 
optimizate strategiile publice de formare (parcursuri de excelență, legături cu cele mai 
bune universități din lume) și strategiile de recrutare ale întreprinderilor („pachet” 
salarial), în vederea păstrării și a atragerii lucrătorilor cu calificări superioare;

15. solicită statelor membre să își adapteze legislația pentru a face dialogul social mai deschis 
și constructiv (flexibilitatea muncii și a tehnologiilor, acorduri sectoriale, implicarea 
lucrătorilor în cadrul întreprinderilor);

16. recomandă statelor membre și întreprinderilor să îmbunătățească formarea continuă a 
lucrătorilor pentru a anticipa cererea de mâine și pentru a asigura faptul că, în cazul 
pierderii locului de muncă, competențele lor sunt utile și altor sectoare în creștere;

Inovare și tehnologie

17. afirmă că inovarea tehnologică este factorul de diferențiere esențial pentru 
competitivitatea acestei industrii; își reafirmă dorința de a atinge obiectivele 
„Europa 2020” și de a crea mijloace de transport economice și durabile și noi metode de 
producție;
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18. salută propunerile Comisiei în materie de progrese tehnologice, însă reamintește caracterul 
condițional al planurilor sale privind crearea unei valori adăugate și a unor debușeuri pe 
piață și în domeniul ocupării forței de muncă;

19. consideră că este esențial să promoveze cercetarea și dezvoltarea în domeniul 
tehnologiilor care utilizează energii mai puțin poluante, în principal europene, și 
dezvoltarea unor rețele de distribuție, însă afirmă că introducerea lor pe piață trebuie să se 
facă în mod progresiv și adecvat, pentru a fi cât mai aproape de așteptările pieței interne și 
mondiale și de acceptarea socială de către conducătorii auto;

20. consideră că Europa trebuie să își concentreze eforturile pe anumite priorități pentru a-și 
baza progresul tehnologic în special pe:

(a) convergența tehnologiilor, în special cu privire la standardele stabilite în etapele 
anterioare producției și distribuției;

(b) dezvoltarea ecoinovării (vehicule ușoare, asistență a conducătorului auto, confort), 
surse de diferențiere a produselor europene;

(c) cooperarea la nivel european și mondial în domenii încă puțin exploatate, în special 
cu privire la propulsie, 

(d) lupta în vederea creșterii controlului asupra standardelor internaționale care asigură 
supremația dezvoltărilor noastre tehnice pe piața mondială;

21. solicită statelor membre și Comisiei să stimuleze apariția unor clustere și a unor poluri de 
activitate privind mobilitatea viitorului, sursă de inovare permanentă (prototipuri);

22. reamintește că cercetarea și dezvoltarea solicită un efort financiar considerabil (risc 
științific, ciclu lung de investiție); regretă totuși că Europa nu a atins încă obiectivul de a 
investi 3 % din PIB în cercetare și dezvoltare; consideră prejudiciabile reducerile efectuate 
în bugetul „COSME” și „Orizont 2020” de către statele membre, în special în liniile 
bugetare destinate transporturilor;

23. insistă asupra menținerii unei finanțări ambițioase cu privire la prioritățile clare: inițiativa 
„green car” și dezvoltarea IMM-urilor;

Reglementări

24. insistă asupra instituirii rapide a principiului de „reglementare inteligentă”; reamintește că 
era vorba despre o cerință adresată de primul grup „CARS 21” (2005), rămasă fără ecou;

25. salută moratoriul propus de Comisie privind întreaga nouă legislație care tinde să 
slăbească echilibrul economic al sectorului;

26. solicită reexaminarea, după caz, a anumitor orientări și decizii deja luate, însă susceptibile 
de a afecta redresarea sectorului autovehiculelor; 
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27. consideră că este indispensabil să se armonizeze reglementările tehnice în întreaga 
Europă, în vederea combaterii oricărei denaturări a concurenței artificiale;

28. solicită Comisiei și statelor membre să consolideze protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală la nivel european și să stabilească o strategie de protecție a confidențialității 
afacerilor la nivel european, în vederea combaterii contrafacerii și spionajului industrial; 
reamintește că dezvoltarea tehnologică este un sector sensibil și fragil;

Mijloace financiare

29. solicită Europei și statelor membre să armonizeze, să optimizeze și să consolideze 
utilizarea unor mijloace financiare disponibile în vederea stimulării investițiilor dincolo de 
subvențiile publice, prin stimulentele fiscale (credite impozit-cercetare, bonus/malus de 
mediu, prime de casare) și prin instrumentele financiare private (fonduri de capital de risc, 
„investitori providențiali”) și publici (Banca Europeană de Investiții);

30. consideră că este indispensabilă păstrarea complementarității fondurilor disponibile, pe de 
o parte pentru restructurări, și pe de altă parte, pentru cercetare și dezvoltare;  prin urmare, 
solicită menținerea, chiar creșterea pachetelor financiare disponibile pentru Fondul social 
european și Fondul de ajustare la globalizare;

31. solicită ca politica în domeniul concurenței (reglementarea privind ajutoarele de stat) să 
fie la dispoziția politicii în domeniul competitivității, al creșterii și al ocupării forței de 
muncă, după modelul concurenților noștri străini;

32. solicită adăugarea unei clauze de condiționalitate care să solicite întreprinderii din sectorul 
autovehiculelor, pe durata amortizări investițiilor susținute, să mențină activitatea la 
locurile de producere sprijinite sau să ramburseze sumele angajate de Europa în caz de 
delocalizare;

Piața internă

33. amintește că o piață internă robustă este o condiție prealabilă indispensabilă revenirii la 
creștere în ceea ce privește producția de autovehicule;

34. solicită ca Europa să consolideze integrarea în domenii care creează de facto o concurență 
dezechilibrată:

(a) în raport cu concurenții străini: preț crescut la energie și materii prime, rată de 
schimb crescută a monedei euro,

(b) și pe piața internă: standarde sociale, avantaje fiscale pentru întreprinderi și 
stimulente pentru cumpărare (bonusuri ecologice, prime casabile);

35. pe piața pieselor de schimb, regretă că fragmentarea legală actuală se face în detrimentul 
autovehiculelor și al unei concurențe sănătoase și loiale în cadrul lanțului industrial și între 
statele membre; solicită o armonizare completă a legislațiilor și solicită în special statelor 
membre:
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(a) să deschidă complet piața pieselor detașate vizibile (adoptarea „clauzei privind 
reparațiile”),

(b) să informeze mai bine conducătorii auto cu privire la drepturile lor în materie de 
reparație; 

36. reafirmă interesul economic de a da naștere din nou unor giganți industriali, ca în cazul 
aeronauticii și spațiului, pentru a atinge dimensiunea critică necesară în vederea 
combaterii concurenței mondiale;

37. atrage atenția:

(a) statelor, cu privire la soluțiile alternative pentru relansarea cererii (marcări, 
deblocarea economiei salariale în mod orientat, scutirea de impozit a flotelor 
întreprinderilor, reciclarea materialelor),

(b) întreprinderilor, cu privire la strategiile de comercializare (asigurare de șomaj, 
extinderea garanției, vehicule de transport în comun, vânzare pe internet);

Piețe externe și relații comerciale

38. consideră că exporturile către piețele emergente sunt surse incontestabile ale maximizării 
reușitei noastre pe termen lung și că alianțele cu fonduri și întreprinderi străine sunt legate 
de viitorul întreprinderilor noastre, precum instalarea unor locuri de producere în afara 
frontierelor Uniunii în vederea creșterii lor (în special pentru a produce și a vinde pe loc) 
și importul de vehicule pentru a răspunde cererii;

39. afirmă că competitivitatea unei mari părți a întreprinderilor noastre în sectorul 
autovehiculelor se deteriorează din cauza concurenței crescute și câteodată neloiale a 
întreprinderilor din țări terțe; insistă asupra reorganizării de către Comisie a politicii sale 
comerciale:

(a) prin coordonarea instrumentelor statelor membre pentru promovarea întreprinderilor 
europene și protecția produselor și brevetelor în străinătate,

(b) prin centralizarea tuturor instrumentelor europene destinate exportului și, în special, 
a celor concentrate pe IMM-uri („Small Business, Big World”),

(c) prin impunerea progresivă a principiului reciprocității în centrul relațiilor noastre 
comerciale, subestimat de Comisia Europeană în „CARS 2020”,

(d) prin combaterea oricărei măsuri care vizează bariere netarifare, 

(e) prin îmbunătățirea timpului de reactivitate pentru lansarea unor anchete și aplicarea 
unor măsuri de retorsiune,

(f) cu scopul de a estima cât mai corect posibil acorduri de liber-schimb (ALS) asupra 
producției europene de autovehicule:
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- prin introducerea noțiunii de competitivitate a sectorului în evaluările impactului 
oricărei negocieri a ALS,

- prin includerea evaluării impactului la sfârșitul negocierilor ALS,

- prin realizarea unei analize cumulative a efectelor tuturor ALS în curs de 
negociere pe o anumită perioadă asupra industriei europene a autovehiculelor;

40. solicită ca Parlamentul să se doteze cu mijloacele necesare în vederea măsurării 
impactului fiecărui ALS;

41. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Ce reprezintă industria autovehiculelor în Europa? 

Industria europeană a autovehiculelor reprezintă un atu incontestabil și strategic pentru 
economia și ocuparea forței de munca în Uniunea Europeană.

În planul său de acțiune „CARS 2020”, Comisia Europeană prezintă ponderea acestui sector:

- 12 milioane de locuri de muncă directe și indirecte,

- 4 % din PIB la nivel european,

- 90 de miliarde de euro de surplus comercial,

- o pătrime din producția mondială.

De asemenea, pe lângă aceste estimări, trebuie să adăugam profitul obținut în etapele inițiale 
și finale ale lanțului de producție, legat de:

- cercetare și dezvoltare: 80 % din investiția privată în cercetare și dezvoltare,

- inovare: transferuri de tehnologii, materiale noi, baterii electrice, pile de combustie,

- know-how: management, gestionarea procesului de producție, 

- și externalitățile negative asupra economiei: asigurări, venituri publice;

Industria autovehiculelor este un pilon al economiei noastre industriale, atât pe plan real, cât 
și pe plan simbolic. Este un sector care identifică foarte clar particularitățile industriei 
europene și care merită, în consecință, o acțiune politică prioritară și rapidă.

De ce Parlamentul European s-a sesizat cu privire la acest aspect?

În Europa, sectorul autovehiculelor trece printr-o criză fără precedent. În 2012, Europa a 
înregistrat cu greu aproximativ 12 milioane de unități vândute, față de 17 milioane în 2007, 
fiind cel mai jos nivel de după 1995. Și la începutul lui 2013, cifrele indicau un regres 
asemănător celui de la începutul anilor 1990. Motivul acestui declin are legătură cu pierderea 
bruscă și durabilă a puterii de cumpărare a gospodăriilor europene. Cumpărarea și întreținerea 
unui vehicul reprezintă a doua poziție de cheltuieli pentru gospodării, după cele legate de 
locuință.

Popoarele europene ridică problema viitorului acestei producții care simbolizează, în sine, 
starea generală a economiei și pentru care atenția mediatică și populară este împinsă la 
paroxism. În consecință, Parlamentul European, singura instituție de reprezentare directă, are 
sarcina de a răspunde preocupărilor popoarelor respective. În ciuda faptului că acest raport nu 
va avea caracter obligatoriu și că Uniunea Europeană dispune de o marjă de manevră scăzută 
pentru a acționa direct împotriva crizei, raportorul consideră că avem datoria de a studia 
subiectul în profunzime și de a deveni o forță de propunere pe lângă instituțiile europene, 
statele membre și întreprinderi.
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Obiectivul acestui raport trebuie să fie trecerea acțiunii publice de la cuvinte la fapte. 
Obiectivul trebuie să fie atribuirea unei valori adăugate semnificative planului de acțiune al 
Comisiei Europene. Având în vederea multitudinea de subiecte abordate, raportorul a dorit ca 
acest raport să aibă un fir director ușor de identificat și central: producția industrială.

Planul de acțiune este satisfăcător?

Raportorul salută activitatea desfășurată de Comisia Europeană cu planul său de acțiune 
„CARS 2020” și toate contactele stabilite la nivel instituțional între diverșii actori din sector 
(crearea și reactivarea Grupului la nivel înalt „CARS 21”). Ea a dezvoltat o dinamică care 
constă în repoziționarea producției industriale a autovehiculelor în centrul dezvoltării 
economice. Acolo unde acum câțiva ani Europa a decis să mizeze pe „totul în interesul 
serviciilor”, în prezent, conducătorii recunosc interesul economic și social de a relua o bază 
productivă solidă și durabilă. Este o alegere politică curajoasă pe care trebuie să o sprijinim. 
Regăsirea unei baze productive pe continent înseamnă a fi mai puțin dependenți de 
concurenții noștri.

„CARS 2020” este prima abordare sectorială dezvoltată de Comisie după Tratatul de la
Lisabona. Este un semnal bun care indică faptul că Comisia dorește să facă din sectorul 
autovehiculelor o prioritate. Planul de acțiune are avantajul de a sintetiza în același document 
toate domeniile de competență care au legătură cu autovehiculele. În general, raportorul salută 
intenția Comisiei de a îmbunătăți locul industriei în PIB, pentru a face ca partea acestui sector 
care în prezent are valoarea de 16 % să ajungă la 20 % în 2020. Însă în continuare trebuie să 
dispunem de mijloacele necesare.

Raportorul consideră că domeniul de aplicare al planului de acțiune prezintă slăbiciuni și 
lacune, în special și în mare parte, în raport cu concluziile grupului de înalt nivel „CARS 21” 
(iunie 2012). În consecință, constatarea este parțială și soluțiile propuse presupun mai puține 
angajamente decât s-a sperat.

În general, Comisia se limitează să invoce situația generală și transversală a industriei 
autovehiculelor. Raportorul consideră că o analiză mai detaliată ne forțează să diferențiem 
situațiile conjuncturale și să furnizăm răspunsuri diferențiate, întrucât criza economică nu 
afectează în același mod:

- constructorii (organizare internă, strategii de vânzare, piețe),

- segmentele pieței (calitate, generaliști, performanță scăzută), produsele (mașini, 
greutăți grele, două roți),

- și ramurile filierei (echipamente, constructori, distribuție și piața pieselor de schimb).

Raportorul regretă că Comisia subestimează numeroasele schimbări structurale ale cererii, 
care sunt motive fundamentale ale declinului pieței europene:

- demografice: urbanizare, îmbătrânirea populației,
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- sociologice și comportamentale: mobilitate colectivă, restricția accesului vehiculelor 
în centrele urbane, utilizări diferențiate în funcție de teritoriul de rezidență, imaginea 
mărcilor,

- economice: diminuarea sumei medii destinate vehiculului, creșterea prețului 
combustibililor, explozia pieței de produse la mâna a doua,

- tehnice: creșterea semnificativă a duratei de viață a vehiculelor și a calității lor.

În plus, Comisia nu face decât să evoce supracapacitatea producției (estimată la o medie de 
20 %) și restructurările, fără a oferi soluții, în special cu privire la oportunitatea pentru alte 
sectoare de a beneficia de competențele industriale ale lucrătorilor în sectorul autovehiculelor 
care își vor fi pierdut locul de muncă.

Ea păstrează tăcerea cu privire la principiul reciprocității în relațiile comerciale.

Raportorul consideră prejudiciabil faptul că anumite concepte nu au fost bine definite, deși ele 
sunt preambuluri indispensabile pentru cadrul acțiunii noastre:

- întreprinderea europeană: este vorba despre o întreprindere care își are sediul social 
în Europa, însă unitățile de producție în întreaga lume, sau despre o întreprindere 
care are unul sau mai multe sedii în Europa, dar sediul în străinătate, sau își are 
sediul în Europa și uzinele în Europa? Întrucât obiectivul final al acestui plan de 
acțiune este redresarea creșterii și a ocupării forței de muncă în Europa. Acest 
obiectiv poate fi realizat prin utilizarea tuturor pârghiilor pentru a sprijini toate aceste 
întreprinderi europene, însă în special prin înființarea de întreprinderi în Europa. În 
acest scop, trebuie să avem o viziune clară în întreaga Europă a obiectului acțiunii 
noastre, iar această viziune nu este încă dobândită;

- lanțul de valori și lanțul de producție, care sunt concepte diferite, însă a căror 
menținere și dezvoltare au fiecare interesul propriu pentru Europa. Un lanț al valorii 
bine instalat în Europa ne va permite să găsim sau să regăsim competitivitatea în 
ceea ce privește produsele pe care le stăpânim cel mai bine (tehnologii avansate). 
Menținerea unui lanț de producție coerent, adică anterior și ulterior etapei de 
proiectare și producție, va evita situația în care Europa nu este prezentă și nu 
stăpânește decât o parte din lanțul respectiv. Totuși, va trebui găsit cel mai bun 
echilibru, pentru că Europa va deveni din ce în ce mai competitivă cu privire la 
anumite costuri (în special energia și forța de muncă).

Ce răspuns poate oferi Parlamentul European?

Aspecte dezbătute în CARS 2020 

Dezbaterea inițiată de planul de acțiune trebuie să ne determine să regândim cu seriozitate 
mobilitatea secolului XXI. Statu-quo-ul este cea mai nepotrivită soluție. Însă trebuie să facem 
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acest lucru cu pragmatism, evitând să propunem soluții care nu au legătură cu așteptările și 
realitățile și, prin urmare, să anticipăm prea mult o cerere care încă nu există.

De asemenea, abordarea aspectului privind schimbarea climatică trebuie să fie în centrul 
acțiuni noastre. Pentru aceasta, Europa are la dispoziție atât de multe mijloace, încât am 
devenit un exemplu pentru restul planetei. Însă, în aceste vremuri de criză, trebuie să avem o 
altă prioritate, la fel de importantă și de relevantă: să răspundem la preocupări mai comune ale 
concetățenilor noștri, adică pierderea competitivității economiei europene, pierderea puterii de 
cumpărare, dispariția locurilor de muncă și concurența tot mai acerbă venită din străinătate. 
Mai întâi și înainte de toate, în acest raport trebuie să aducem răspunsuri pentru această criză 
de încredere .

De aceea, în primul rând, raportorul a reluat și a completat axele dezvoltate în „CARS 2020” 
pentru:

- a pune accentul pe dezvoltarea tehnologică (unicul avantaj comparativ de care 
dispune Uniunea pentru a concura cu BRICS, însă pe care trebuie să îl apăram și să îl 
încurajăm) și pe căutarea de energii alternative, însă măsurând bine debușeurile de pe 
piață,

- a adapta reglementarea la obiectivele stabilite,

- a găsi mijloacele de a anticipa competențele de mâine pentru a adapta resursele 
umane la schimbările cererii și ale instrumentelor de producție, 

- a face relațiile din lanțul de producție mai echilibrate, în vederea favorizării 
concurenței și a protecției întreprinderilor celor mai expuse,

- a optimiza mijloacele financiare pe care le avem la dispoziția noastră și, la cerere, a 
le reinventa,

- a relansa piața internă, pentru că întreprinderile europene livrează în principal pe 
piața europeană,

- a face relațiile comerciale mai juste, cu scopul de a însoți cât mai bine posibil 
întreprinderile noastre pe piețele emergente;

Guvernanța politică

Europa trebuie să stabilească o agendă urgentă de reforme și mecanisme politice, rezultată 
dintr-un adevărat voluntariat pentru a consolida politica noastră industrială a autovehiculelor 
la nivel european. Este ceea ce lipsește din păcate în propunerile din planul de acțiune „CARS 
2020”.

Europa trebuie să devină mai reactivă. Activitatea desfășurată de Comisie, atât pe planul 
administrației sale, cât și al grupurilor la nivel înalt, trebuie să se aplice la nivel politic. 
Aceasta s-ar putea traduce prin instituirea unei cooperări ambițioase între state și Comisie. 
Europa are numeroase mijloace la dispoziție (piața internă, comerțul internațional, mediul, 
cercetarea și dezvoltarea). Raportorul dorește ca acest raport să fie ocazia de a arăta cum 
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trebuie mai bine utilizate, coordonate și de a desfășura în paralel o activitate care vizează 
reforme profunde pentru a pune aceste mijloace în legătură cu obiectivele noastre.

Raportorul consideră că acest raport trebuie să fie o ocazia de a dezbate deschis metode care 
au dovedit, ca în cazul Statelor Unite, că ridică în mod clar problema privind mijloacele de 
care dispune Uniunea Europeană, dimensiunea întreprinderilor noastre și concurența atât de 
feroce dintre întreprinderile noastre europene, în ciuda faptului că noi trebuie să ne 
confruntăm cu o concurență din ce în ce mai puternică din partea concurenților noștri străini, 
la noi, precum și pe piețele externe. Trebuie să ne asumăm această nouă ordine mondială.

Acțiunea Uniunii Europene este decisivă într-un număr mare de domenii. Totuși, strategia ei 
de „marketing” are lacune grave. Mai precis, suferă de un mare deficit de notorietate. Pe de 
altă parte, Europa depune eforturi pentru a vinde (comerț și standarde) know-how-ul său 
tehnologic pe scena internațională. Acesta devine un handicap pentru că, dacă nu facem 
nimic, vom deveni din ce în ce mai dependenți de standarde pe care nu le vom fi dezvoltat 
noi. Raportorul consideră că este timp pentru a remedia această situație în vederea redării 
încrederii cetățenilor, întreprinderilor și investitorilor.

Prin urmare, în acest raport, raportorul a adăugat un capitol privind „guvernanța politică” care 
nu apărea în „CARS 2020”, tocmai pentru a evoca în mod just aceste provocări.


