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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Om Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa
(2013/2062(INI)).

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 173 avdelning XVII i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (f.d. artikel 157 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) 
om unionens industripolitik och särskilt om den europeiska industrins konkurrensförmåga,

– med beaktande av kommissionens meddelande Cars 2020: Åtgärdsplan för en 
konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (COM(2012)0636),

– med beaktande av rapporterna från högnivågruppen Cars 21 ”för bilindustrins 
konkurrenskraft och hållbara tillväxt i Europeiska unionen” (2012) och ”Ett 
konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet” (2006),

– med beaktande av kommissionens meddelande En starkare europeisk industri för tillväxt 
och ekonomisk återhämtning (COM(2012)0582),

– med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser från den 10 och 11 december 2012 
om situationen för den europeiska industrin och den särskilda situationen för bilindustrin,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport 
och turism (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Bilindustrin är både en stark länk i industriproduktionens kedja och en avgörande faktor 
för konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning för Europa.

B. Den europeiska bilindustrin genomgår för närvarande en kris utan motstycke som kräver 
snabba och samordnade åtgärder inom Europeiska unionen.

C. Krisen handlar om mer än konjunkturläget och innebär att vi måste ompröva allt som 
handlar om 2000-talets rörlighet, eftersom tillväxten inom ett område också avgörs av 
medborgarnas möjlighet till rörlighet.

D. Internationellt upplever bilindustrin en revolution på tre områden: efterfrågan förflyttas till 
tillväxtländerna, tillverkningen flyttas till tillväxtländerna och vi ser en försiktig men 
märkbar förändring när de gäller vilka energikällor som används.

E. Den europeiska bilindustrin måste återigen bli konkurrenskraftig och höja sin 
produktivitet.
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Politisk styrning

1. Europaparlamentet stöder kommissionens nya strategi att återigen sätta industrin, framför 
allt bilindustrin, i centrum för tillväxten.

2. Europaparlamentet kräver att kommissionen samordnar sin egen kompetens på ett 
effektivare sätt för att rekommendationerna i ”Cars 2020” ska bli verklighet, så att det inte 
blir ett misslyckande som med den första etappen i processen ”Cars 21” (december 2005), 
av vilket man inte har dragit de förväntade slutsatserna. Europaparlamentet ber därför 
kommissionen att upprätta en tydlig agenda med snara insatser för att samordna och 
komplettera medlemsstaternas och företagens åtgärder.

3. Europaparlamentet anser att kommissionens åtgärder på det här området saknar 
kompetens och handlingsutrymme och ber kommissionen att ta fram en utredning som 
visar på skillnaden mellan ambitionerna och de medel kommissionen förfogar över, så att 
en debatt kan inledas i rådet och parlamentet.

4. Europaparlamentet välkomnar rådets (konkurrenskraft) slutsatser från december 2012 om 
industripolitiken och uppmuntrar medlemsstaterna att insistera på att politiken för 
bilindustrin ska ses över och att ett nytt starkt samarbete ska inledas inom den europeiska 
bilbranschen.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra samordnade strukturella 
reformer till förmån för konkurrenskraften (lägre skatter och arbetskraftskostnader, 
flexibilitet i arbetet, minskad byråkrati och kortare betalningstider).

6. Europaparlamentet anser att EU måste förbättra kommunikationen kring sin handlingsplan 
gentemot medborgare, investerare och företag om unionen ska kunna återvinna 
förtroendet för sina åtgärder.

Ekonomi och biltillverkning i Europa

7. Europaparlamentet menar att det är nödvändigt att behålla och förstärka en enhetlig och 
dynamisk forsknings-, tillverknings- och värdekedja inom unionen.

8. Europaparlamentet noterar den allmänna nedgången på marknaden och inom bilindustrin i 
Europa, och beklagar att kommissionen inte anger de grundläggande skälen till denna 
nedgång, som att situationen inte är densamma över hela linjen (tillverkare, segment och 
typer av marknader, produkter, branscher) och att efterfrågan har genomgått många 
strukturförändringar (demografiska, sociologiska, beteendemässiga, ekonomiska och 
tekniska). Parlamentet menar därmed att det krävs anpassade lösningar på såväl nationell 
nivå som EU-nivå, tillsammans med en övergripande europeisk satsning.

9. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte fäster någon vikt vid överkapaciteten 
inom tillverkningen. Detta är trots allt ett stort problem för hela branschen som 
oundvikligen får återverkningar på kort och medellång sikt (produktion, sysselsättning, 
regional ekonomi). Parlamentet uppmanar därför kommissionen att snabbt ta fram:
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a. en utredning om omfattningen av överkapaciteten inom EU och om god praxis för att 
lösa problemet, särskilt utanför unionen (Förenta staterna),

b. en handlingsplan över samtliga tillgängliga politiska verktyg.

10. När det gäller omstrukturering:

a. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att återuppliva den arbetsgrupp som 
ska följa upp de viktigaste fallen och välkomnar offentliggörandet av grönboken om 
ändamålsenliga åtgärder för omstruktureringar (COM(2012)0007),

b. Europaparlamentet ber företag och medlemsstater att stärka samarbetet och i högre 
grad tidigarelägga branschanpassningar för att undvika negativ extern påverkan på 
industrikedjans sammanhållning (sysselsättning, tillverkning).

11. Europaparlamentet erinrar medlemsstaterna och företagen om att företagens närmare 
samarbete (inköpsgrupper, samverkan, konsortier, sammanslagningar) stärker 
konkurrenskraften med tanke på den allt hårdare internationella konkurrensen.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka de specifika 
verktygen till förmån för småföretag och medelstora företag som är krisens första offer, 
bland annat när det gäller underleverantörer, distribution och eftermarknad, samtidigt som 
dessa företag är en tillgång eftersom deras storlek och reaktionsförmåga gör att de kan 
hantera förändringarna.

Personalresurser

13. Europaparlamentet hävdar att kunskaperna hos dem som arbetar inom bilindustrin är en 
tillgång för Europa, välkomnar att det under 2013 inrättas ett europeiskt råd för kompetens 
inom bilindustrin, och hoppas att det snabbt leder till effektiva åtgärder på området.

14. Europaparlamentet anser att arbetskraftsutbudet för närvarande inte matchar sektorns 
behov (stor efterfrågan på högkvalificerade ingenjörer och tekniker). Om företagen ska 
kunna behålla och locka högkvalificerade arbetstagare krävs det en optimering av de 
offentliga utbildningsstrategierna (elitutbildningar, förbindelser med de bästa universiteten 
i världen) och företagens rekryteringsstrategier (”lönepaket”).

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa sin lagstiftning för en öppnare 
och mer konstruktiv social dialog (flexibilitet inom arbete och teknik, branschavtal, 
arbetstagarinflytande i företagen).

16. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstater och företag att förbättra arbetstagarnas 
fortbildning för att förekomma morgondagens efterfrågan och se till att deras kompetens 
kommer andra tillväxtsektorer till godo om arbetstillfällen går förlorade.

Innovation och teknik

17. Europaparlamentet menar att tekniska innovationer är en grundläggande faktor för att 
branschen ska kunna utmärka sig i konkurrensen och upprepar sin vilja att uppnå 
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målsättningarna i ”Europa 2020” och få fram ekonomiska och hållbara transportmedel och 
nya tillverkningsmetoder.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag när det gäller den tekniska 
utvecklingen, men erinrar också om att vissa villkor måste vara uppfyllda om 
kommissionens prognoser ska slå in när det gäller mervärde, användningsområde på 
marknaden och effekter för sysselsättningen.

19. Europaparlamentet anser det nödvändigt att gynna FoU inom teknik som använder mindre 
förorenande energikällor, huvudsakligen europeisk, och utbyggnad av distributionsnät för 
det ändamålet. Parlamentet menar också att denna teknik måste föras ut på marknaden 
successivt och på ett lämpligt sätt för att i möjligaste mån uppfylla förväntningarna på den 
inre marknaden och världsmarknaden och vinna bilförarnas acceptans.

20. Europaparlamentet anser att Europa bör bygga sina insatser på vissa prioriteringar för att 
förankra sin tekniska utveckling, däribland

a. teknisk konvergens, bland annat i fråga om standarder före tillverkning och 
distribution,

b. utveckling av miljövänliga innovationer (lätta fordon, förarstöd, komfort) som kan 
differentiera de europeiska produkterna,

c. samarbete inom EU och internationellt på områden som ännu inte är särskilt 
utnyttjade, bland annat när det gäller framdrivning,

d. kampen för att stärka vår ledande position när det gäller internationella standarder som 
innebär att vår tekniska utveckling har företräde på världsmarknaden.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stimulera 
framväxten av kluster och kompetenscentrum om framtidens rörlighet, som alltid är en 
källa till innovation (prototyper).

22. Europaparlamentet erinrar om att FoU kräver avsevärda ekonomiska satsningar 
(vetenskaplig risk, lång investeringscykel) men beklagar ändå att EU ännu inte nått 
målsättningen att satsa 3 procent av BNP på FoU. Det är negativt att medlemsstaterna 
planerar nedskärningar i budgeten för programmet för företagens konkurrenskraft och små 
och medelstora företag och ”Horisont 2020”, framför allt inom budgetposterna avsedda 
för transporter.

23. Europaparlamentet insisterar på en fortsatt ambitiös finansiering av tydliga prioriteringar:
Initiativet ”miljövänliga bilar” och utvecklingen av små och medelstora företag.

Lagstiftning

24. Europaparlamentet insisterar på att principen om ”smart lagstiftning” införs snarast och 
erinrar om att det rör sig om en begäran från den första gruppen inom ”Cars 21” (2005) 
som hittills inte lett till någonting.
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25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att vänta med all ny lagstiftning 
som riskerar att försvaga den ekonomiska balansen inom sektorn.

26. Europaparlamentet efterlyser i förekommande fall en omprövning av vissa riktlinjer och 
beslut som redan fattats men som kan hindra förnyelsen av bilbranschen.

27. Europaparlamentet anser att de tekniska bestämmelserna måste harmoniseras inom hela 
EU om all snedvridning på grund av artificiell konkurrens ska kunna motverkas.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förstärka det 
immaterialrättsliga skyddet på internationell nivå och utforma en strategi för att skydda 
affärshemligheter inom EU, i syfte att bekämpa förfalskning och industrispionage.
Parlamentet erinrar om att teknikutveckling är en känslig och sårbar sektor.

Finansiella medel

29. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att harmonisera, optimera och öka 
användningen av tillgängliga finansiella medel för att främja andra investeringar än 
offentliga subventioner, genom skattemässig stimulans (skattereduktion för forskning, 
miljöbonus/avgift, kassarabatter) och privata finansiella instrument (riskkapitalfonder, 
affärsänglar) liksom offentliga (Europeiska investeringsbanken).

30. Europaparlamentet anser att de tillgängliga medlen även fortsättningsvis måste 
komplettera varandra för både omstruktureringar och FoU . Parlamentet begär därför att 
tillgängliga medel för Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för justering av 
globaliseringseffekter ska bibehållas och helst utökas.

31. Europaparlamentet kräver att konkurrenspolitiken (bestämmelser om statligt stöd) ska 
gynna konkurrens-, tillväxt- och sysselsättningspolitiken, på samma sätt som hos våra 
utländska konkurrenter.

32. Europaparlamentet begär att en villkorsklausul ska läggas till som kräver att bilföretaget, 
under de subventionerade investeringarnas avskrivningstid, upprätthåller verksamheten 
vid de anläggningar som erhåller stöd eller, vid en omlokalisering, återbetalar de belopp 
som EU bidragit med.

Den inre marknaden

33. Europaparlamentet erinrar om att en kraftfull inre marknad är en förutsättning för att 
tillväxten inom biltillverkningen ska ta ny fart.

34. Europaparlamentet kräver att EU stärker sin integration inom områden som de facto 
skapar en obalanserad konkurrens

a. gentemot utländska konkurrenter: höga priser på energi och råvaror, hög växelkurs för 
euron, och

b. på den inre marknaden: sociala normer, skattefördelar för företag och incitament för 
köp (miljöbonus, kassarabatt).
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35. Europaparlamentet beklagar att det nuvarande fragmentiserade rättsläget på 
eftermarknaden är negativ för bilförarna och för en sund och lojal konkurrens inom 
industrikedjan och mellan medlemsstaterna. Parlamentet förespråkar en fullständig 
harmonisering av lagstiftningarna samt uppmanar medlemsstaterna

a. att fullt ut öppna marknaden för synliga reservdelar (antagande av 
”reparationsklausulen”),

b. att bättre informera bilförarna om deras rättigheter när det gäller reparationer.

36. Europaparlamentet upprepar att det ligger ett ekonomiskt intresse i att bilda industrijättar, 
som man gjort inom luftfarten och på rymdområdet, om vi ska kunna uppnå den kritiska 
storlek som krävs för att bemöta världskonkurrensen.

37. Europaparlamentet vill uppmärksamma

a. medlemsstaterna på alternativa lösningar för att stimulera efterfrågan 
(kvalitetsmärkning, frigörande av öronmärkt löntagarsparande, skattebefrielse för 
företagens bilparker, återvinning av material),

b. företagen på marknadsföringsstrategierna (arbetslöshetsförsäkring, utökad garanti, 
gemensamma fordon, internetförsäljning).

Marknader utanför EU och affärsförbindelser

38. Europaparlamentet anser att exporten till tillväxtmarknaderna definitivt är en möjlighet att 
maximera vår framgång på lång sikt och att allianser med utländska fonder och företag är 
nödvändigt för att våra företag ska ha en framtid. Etablering av anläggningar utanför 
unionens gränser bidrar till företagens tillväxt (framför allt om det gäller att tillverka och 
sälja på plats) och fordonsimporten tillgodoser efterfrågan.

39. Europaparlamentet menar att många av de europeiska bilföretagens konkurrenskraft 
försvagas på grund av den skärpta och ibland illojala konkurrensen från företag i 
tredjeländer och insisterar på att kommissionen lägger om sin handelspolitik

a. genom att samordna medlemsstaternas verktyg för att främja europeiska företag och 
värna om produkter och patent utomlands,

b. genom att centralisera alla europeiska verktyg avsedda för export, särskilt dem med
inriktning på små och medelstora företag (”Företaget är litet, världen stor”),

c. genom att successivt införa principen om ömsesidighet som grund för våra 
affärsförbindelser, vilket kommissionen underskattar i ”Cars 2020”,

d. genom att bekämpa varje åtgärd som liknar icke-tariffära hinder,

e. genom att snabbare inleda undersökningar och vidta motåtgärder,

f. för att så exakt som möjligt bedöma frihandelsavtalens inverkan på den europeiska 
biltillverkningen
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– genom att införa begreppet branschens konkurrenskraft i konsekvensanalyser av 
alla förhandlingar om frihandelsavtal,

– genom att göra en konsekvensanalys när förhandlingar om frihandelsavtal 
slutförs,

– genom att analysera hur alla frihandelsavtal som förhandlas under samma period 
sammantaget påverkar den europeiska bilindustrin.

40. Europaparlamentet begär att parlamentet ser till att ha de medel som krävs för att göra en 
egen bedömning av inverkan av alla frihandelsavtal.

41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

Vad representerar bilindustrin i Europa?

Den europeiska bilindustrin är en obestridlig och strategisk tillgång för ekonomin och 
sysselsättningen i Europeiska unionen.

I sin handlingsplan ”Cars 2020” redogör Europeiska kommissionen för branschens betydelse:

– 12 miljoner direkta och indirekta arbetstillfällen,

– 4 procent av EU:s BNP,

– 90 miljarder euro i handelsöverskott,

– en fjärdedel av världsproduktionen.

Till dessa uppskattningar måste vi också lägga de fördelar som uppstår längre upp och ned i 
produktionskedjan och som hänger samman med

– FoU: 80 procent av de privata investeringarna i FoU,

– innovation: tekniköverföring, nya material, elbatterier, bränsleceller,

– know-how: förvaltning, hantering av tillverkningsprocesser,

– positiva externa effekter för ekonomin: försäkringar, offentliga intäkter.

Bilindustrin är en pelare i vår industriella ekonomi, såväl reellt som symboliskt. Det är en 
bransch som mycket tydligt identifierar den europeiska industrins särdrag och som därför 
förtjänar prioriterade och snabba politiska åtgärder.

Varför har Europaparlamentet engagerat sig i den här frågan?

Europas bilindustri upplever en djup kris. Under 2012 registrerades knappt 12 miljoner sålda 
enheter, jämfört med cirka 17 miljoner 2007, alldeles före krisen, vilket är den lägsta nivån 
sedan 1995.  I början av 2013 visade siffrorna på en tillbakagång som har fört oss tillbaka till 
början av 1990-talet. Skälet till denna nedgång måste sökas i de europeiska hushållens 
plötsliga och fortsatt minskade köpkraft. Inköp och underhåll av en bil är den näst största 
utgiften för hushållen, efter boendekostnaderna.

Européerna är oroade över framtiden för denna produktion som ensam symboliserar det 
allmänna ekonomiska läget och som medierna och allmänheten uppmärksammar som aldrig 
förr. Europaparlamentet, som är den enda direktvalda institutionen, måste därför bemöta deras 
oro. Trots att detta betänkande inte är bindande och trots att Europeiska unionen har begränsat 
handlingsutrymme för att agera direkt mot krisen anser föredraganden att vi är skyldiga att ta 
oss an frågan på allvar och att bli en kraft att räkna med bland EU-institutionerna, 
medlemsstaterna och företagen.
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Målsättningen med detta betänkande måste vara att se till att de offentliga insatserna går från 
ord till handling. Det gäller att tillföra ett verkligt mervärde till Europeiska kommissionens 
handlingsplan. Med tanke på det stora antal ämnen som tas upp hoppas föredraganden att 
betänkandet ska ha en framträdande och central röd tråd: industriproduktionen.

Är handlingsplanen tillfredsställande?

Föredraganden välkomnar Europeiska kommissionens arbete med sin handlingsplan 
”Cars 2020” och alla kontakter som upprättats på institutionsnivå mellan branschens olika 
aktörer (inrättande och återupplivande av högnivågruppen ”Cars 21”). Kommissionen har 
inlett en utveckling som innebär att biltillverkningen åter sätts i centrum för den ekonomiska 
utvecklingen. För några år sedan beslutade EU att satsa ”allt krut på tjänster”, men i dag 
erkänner de styrande att det finns ett ekonomiskt och socialt intresse i att återskapa en solid 
och hållbar produktionsbas. Det är ett modigt politiskt val som vi bör stödja. Genom att ha en 
produktionsbas på vår kontinent blir vi också mindre beroende av våra konkurrenter.

”Cars 2020” är kommissionens första branschsatsning sedan Lissabonfördraget. Det är en bra 
signal som visar att kommissionen vill prioritera bilindustrin. Fördelen med handlingsplanen 
är att den i ett enda dokument sammanfattar samtliga kompetensområden som har att göra 
med bilindustrin. Föredraganden välkomnar kommissionens avsikt att förbättra industrins 
andel av BNP, för att öka branschens andel från dagens 16 procent till 20 procent 2020. Men 
för detta krävs att man uppbådar resurser.

Föredraganden anser att handlingsplanen innehåller svagheter och brister, framför allt och till 
stor del i förhållande till slutsatserna från högnivågruppen (”Cars 21”) (juni 2012). Resultatet 
är därför inte heltäckande och de föreslagna lösningarna mindre engagerande än man hade 
kunde hoppas på.

Kommissionen inskränker sig rent allmänt till att redogöra för den allmänna och övergripande 
situationen inom bilindustrin. Föredraganden anser att en mer långtgående analys skulle 
tvinga oss att göra olika bedömningar av de konjunkturrelaterade effekterna och komma med 
olika lösningar, eftersom den ekonomiska krisen inte drabbar följande aktörer på samma sätt:

– Tillverkarna (intern organisation, försäljningsstrategier, marknader).

– Marknadssegmenten (kvalitet, generalistföretag, enklare modeller), produkterna 
(bilar, lastbilar, motorcyklar).

– Branschens olika grenar (underleverantörer, tillverkare, distribution och 
eftermarknad).

Föredraganden beklagar att kommissionen underskattar de många strukturella förändringarna 
i efterfrågan, vilka är grundläggande skäl till nedgången på den europeiska marknaden. Det 
handlar om följande orsaker:

– Demografiska: urbanisering, åldrande befolkning.
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– Sociologiska och beteendemässiga: resor med kollektivtrafik, begränsat tillträde för 
fordon i stadskärnorna, bostadsortens påverkan på bilanvändningen, olika märkens 
framtoning,

– Ekonomiska: lägre genomsnittspris på fordon, höjda bränslepriser, en exploderande 
andrahandsmarknad.

– Tekniska: fordonens avsevärt längre livslängd och högre kvalitet.

Kommissionen diskuterar dessutom överkapaciteten inom produktionen (som uppskattas till 
cirka 20 procent) och omstruktureringarna, utan att erbjuda några lösningar, bland annat 
möjligheten för andra sektorer att dra nytta av industrikompetensen hos de arbetstagare inom 
bilindustrin som förlorat sina arbeten.

Kommissionen säger heller ingenting om ömsesidigheten i affärsförbindelserna.

Vissa begrepp har tyvärr inte definierats ordentligt, trots att de är nödvändiga som en 
vägledande ram för våra åtgärder:

– Europeiska företag: rör det sig om ett företag som har sitt huvudkontor i Europa men 
sina tillverkningsenheter på annan plats i världen, eller är det ett företag som har en 
eller flera enheter i Europa men sitt huvudkontor utanför, eller såväl huvudkontor 
som fabriker i Europa? Det slutliga målet för handlingsplanen är ju att återupprätta 
tillväxt och sysselsättning i Europa. För att lyckas med det måste vi utnyttja alla 
medel för att hjälpa alla europeiska företag, men framför allt stödja etableringen av 
företag i Europa. Vi behöver därför ha en tydlig bild i hela Europa av målet med våra 
åtgärder – och det har vi inte ännu.

– Värdekedjan och tillverkningskedjan. De är olika begrepp, men att behålla och 
utveckla dem båda är av intresse för Europa. En värdekedja som är starkt etablerad i 
Europa gör att vi kan hitta eller återskapa konkurrenskraften för produkter som vi är 
bäst på (avancerad teknik). Genom att behålla hela tillverkningskedjan, dvs. från de 
tidiga till de senare leden inom utveckling och tillverkning, kan vi förhindra att 
Europa endast ingår i och behärskar en del av kedjan. Vi måste emellertid hitta den 
bästa balansen eftersom Europa blir allt mindre konkurrenskraftigt när det gäller 
vissa kostnader (bland annat energi och arbetskraft).

Vilken lösning kan Europaparlamentet tillföra?

Frågor som diskuteras i Cars 2020

Den debatt som inleddes genom handlingsplanen bör få oss att på djupet ompröva 2000-talets 
rörlighet. Status quo är den sämsta lösningen. Men vi behöver vara pragmatiska och undvika 
att föreslå lösningar som står långt från förväntningarna och verkligheten, dvs. alltför mycket 
föregripa en efterfrågan som ännu inte existerar.

Att lösa frågan om klimatförändringarna måste också stå i centrum för våra åtgärder. EU har 
satsat så mycket på detta område att vi blivit ett föredöme för övriga världen. Men i kristider 
måste vi ha en annan prioritering som är lika viktig och relevant: att bemöta 
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EU-medborgarnas mycket mer vardagliga oro, dvs. den europeiska ekonomins förlorade 
konkurrenskraft, den minskade köpkraften, försvunna arbetstillfällen och den allt vassare 
konkurrensen från utlandet.  I det här betänkandet handlar det framför allt om att hitta 
lösningar på denna förtroendekris.

Föredraganden har därför till att börja med tagit upp och kompletterat de inriktningar som 
utvecklats i ”Cars 2020”. Syftet är att

– betona den tekniska utvecklingen (EU:s unika komparativa fördel som gör att vi kan 
konkurrera med BRIC-länderna men som vi bör värna om och uppmuntra) och 
forskningen om alternativa energikällor, men samtidigt bedöma möjligheten att 
avsätta dem på marknaden,

– anpassa reglerna till de fastställda målsättningarna,

– hitta sätt att förutse morgondagens kompetensbehov för att anpassa 
personalresurserna till den förändrade efterfrågan och produktionsverktygen,

– göra förbindelserna i produktionskedjan mer jämbördiga för att gynna konkurrensen 
och skydda de mest utsatta företagen,

– utnyttja våra ekonomiska resurser på bästa sätt och vid behov hitta nya sätt att 
använda dem,

– stimulera den inre marknaden eftersom de europeiska företagen framför allt levererar 
dit,

– skapa mer rättvisa affärsförbindelser för att i möjligaste mån hjälpa våra företag på 
tillväxtmarknaderna.

Politisk styrning

EU behöver snarast upprätta en agenda över politiska reformer och mekanismer som bygger 
på en verklig vilja att konsolidera vår politik för bilindustrin i Europa.  Tyvärr saknas det i 
förslagen i handlingsplanen ”Cars 2020”.

Europa måste anpassa sig bättre. Kommissionens arbete, såväl inom avdelningarna som inom 
högnivågrupperna, måste nu omsättas i politik. Det skulle kunna ske genom att 
medlemsstaterna och kommissionen inleder ett ambitiöst samarbete. EU har en rad områden 
till sitt förfogande (inre marknaden, internationell handel, miljö, forskning och utveckling).
Föredraganden hoppas att betänkandet ska bli ett tillfälle att visa hur de bättre kan användas 
och samordnas, och till att parallellt inleda ett fördjupat reformarbete för att få resurserna att 
stämma överens med våra målsättningar.

Föredraganden anser att betänkandet bör vara ett tillfälle att öppet diskutera metoder som 
visat sig fungera, som i Förenta staterna, att tydligt ställa sig frågan om vilka medel 
Europeiska unionen förfogar över, om storleken på våra företag och om den hårda konkurrens 
som våra egna europeiska företag ger sig in i, trots en allt större konkurrens från våra 
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utländska konkurrenter, både här hemma och på marknaderna utanför EU. Vi måste hantera 
den här nya situationen i världen.

Europeiska unionens åtgärder är avgörande inom ett stort antal områden. Ändå finns det stora 
brister i unionens ”marknadsföringsstrategi”, framför allt är den inte tillräckligt känd.  EU har 
dessutom svårt att sälja (handel och standarder) sitt teknologiska kunnande på den 
internationella scenen. Det blir ett stort hinder, för om vi inte gör något blir vi alltmer 
beroende av standarder som vi inte har utvecklat själva. Föredraganden anser att det är dags 
att göra något åt situationen för att återupprätta medborgarnas, företagens och investerarnas 
förtroende.

I detta betänkande har föredraganden därför lagt till ett avsnitt om ”politisk styrning” som inte 
fanns i ”Cars 2020”, just för att anta dessa utmaningar.


