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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)1 e «Um 

quadro regulador concorrencial para o setor automóvel no século XXI» (2006)2, 

– 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 (A7-0391/2013), 

A. Considerando que a indústria automóvel é, simultaneamente, um elo forte da cadeia de 

produção industrial e um fator fundamental de competitividade, crescimento e emprego 

para a Europa; 

B. Considerando que a indústria automóvel europeia, apesar da crise económica e financeira 

sem precedentes, desempenha um importante papel na manutenção de certas 

competências e de produções industriais na Europa, o que requer uma ação coordenada na 

União Europeia; 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf 
2  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport_en.pdf 



 

 

C. Considerando que esta crise ultrapassa a situação económica conjuntural e que é 

necessário repensar a mobilidade no século XXI no seu todo, já que a mobilidade é um 

importante fator de promoção do crescimento económico; 

D. Considerando que a indústria automóvel sente os efeitos de uma revolução em curso a 

nível mundial: com a procura na Europa em quebra ou em estagnação, a deslocação da 

procura e da produção para os países emergentes, uma alteração sensível mas percetível 

das fontes de energia utilizadas, e a digitalização dos componentes e das funções, de que 

resulta o aumento dos níveis de produtividade, originando, por sua vez, mudanças 

profundas na cadeia de valor; 

E. Considerando que a indústria automóvel europeia continua na vanguarda da investigação 

e da inovação à escala mundial, pelo que necessita de restabelecer a competitividade e a 

produção sustentável em toda a cadeia de produção e de valor; 

F. Considerando que uma das soluções para o problema das sobrecapacidades de produção 

reside na transferência de capacidades para outros setores industriais, tais como os 

transportes públicos e as energias renováveis, assim como no investimento em 

infraestruturas sustentáveis; 

A governação política 

1. Subscreve a nova estratégia da Comissão de lançar uma nova política industrial europeia, 

orientada, em particular, para uma indústria automóvel sustentável, situada no âmago da 

economia europeia; 

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 e 

sejam monitorizadas pelo Grupo de Alto Nível, para que não se repita o fracasso da 

primeira fase do processo «CARS 21» (dezembro de 2005), cujas conclusões não foram 

seguidas das medidas necessárias; solicita à Comissão, para este fim, que estabeleça uma 

calendarização clara e acelerada, e que, no âmbito das suas competências, recorra ao seu 

direito de iniciativa, nomeadamente estabelecendo orientações, para coordenar e 

completar a ação dos EstadosMembros e das empresas, tendo em vista assegurar um nível 

de vida condigno aos cidadãos europeus e consolidar a indústria europeia, enfatizando o 

crescimento económico e o emprego, bem como a recuperação do mercado; 

3. Insta a Comissão a desenvolver roteiros transversais que abranjam o desenvolvimento nos 

setores da energia, dos transportes e das TIC; 

4. Considera que a ação da Comissão neste setor sofre de várias restrições e de um défice de 

mecanismos de coordenação de políticas; apela a que elabore um estudo em que exponha 

o desfasamento entre as ambições e os meios de que dispõe, para que o debate seja 

lançado no Conselho e no Parlamento; 

5. Considera que a Comissão deve ter em consideração todo o setor automóvel, em 

particular os subcontratantes, os retalhistas e o serviço pós-venda, em todos os futuros 

processos de elaboração de políticas relativas a este setor; 

6. 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; recorda 

que estas aproximações em matéria de política industrial automóvel podem ser levadas a 

cabo no quadro da União ou, alternativamente, de forma voluntária entre vários Estados; 

7. Insta os Estados-Membros a procederem a reformas estruturais devidamente coordenadas, 

tendentes a promover a competitividade, por exemplo, apoio à investigação e inovação, 

desenvolvimento de competências, reconversão de trabalhadores, diminuição do custo 

indireto, reforço da flexibilidade laboral com base no diálogo social, redução dos 

encargos burocráticos e dos prazos de pagamento; 

8. Considera indispensável, a fim de restaurar a confiança na ação europeia, que a União 

Europeia melhore a execução do seu plano de ação e o modo como este é divulgado à 

opinião pública, aos investidores e às empresas; 

Indústria e produção automóvel na Europa 

9. Afirma que é indispensável manter e reforçar na UE uma cadeia coerente e dinâmica de 

investigação, de produção industrial e de inovação, com incidência na produção de 

veículos sustentáveis; entende que, a manutenção da competitividade europeia no futuro 

depende da criação de um círculo virtuoso que reverta em benefício da inovação, do 

emprego, da competitividade, da saúde, do ambiente e da mobilidade; 

10. Assinala que os custos salariais na indústria automóvel representam apenas entre 13 e 

20 % do valor acrescentado; salienta, além disso, que a competitividade global apenas 

pode ser assegurada por via da inovação ao longo da cadeia de produção e da 

flexibilidade no processo de produção, o que deverá ser adequadamente negociado com 

os trabalhadores; 

11. Salienta a importância de manter e desenvolver a base produtiva da Europa, tanto para 

assegurar uma vida condigna aos cidadãos europeus como para consolidar a indústria 

europeia, tendo em vista o crescimento e a recuperação económicos; 

12. Toma nota da situação de declínio e de crise do mercado europeu, incluindo o setor 

automóvel; lamenta, porém, que a Comissão não proceda à análise das razões 

fundamentais desse declínio, como a variável casuística existente na indústria (empresas, 

segmentos e tipos de mercados, produtos, setores) e as numerosas alterações estruturais 

da procura (demográficas, sociológicas, comportamentais, económicas e técnicas); 

afirma, portanto, que devem ser dadas respostas adaptadas à especificidade das condições 

prevalecentes, tanto a nível nacional como a nível europeu, paralelamente a uma ação 

europeia global, a fim de aumentar a procura; 

13. Considera que novos modelos comportamentais de mobilidade têm um poderoso efeito de 

alavanca na promoção da competitividade do setor automóvel europeu, tais como redes de 

transporte público e multimodal, gestão do tráfego, cidades inteligentes, modalidades de 

partilha do automóvel ou de multipropriedade; 

14. 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, 

repercussões a curto e médio prazo (cadeia, empregos, economia regional); solicita, por 

conseguinte, à Comissão que elabore, rapidamente: 



 

 

a) um estudo sobre a dimensão 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 instrumentos políticos disponíveis, 

em particular a investigação e a inovação; 

c) propostas para a prestação de um apoio mais ativo e coordenado aos trabalhadores e 

às empresas do setor automóvel, tendo em vista a reorientação das competências e 

do emprego para outros setores em crescimento; 

15. Em matéria de restruturações: 

a) saúda a intenção da Comissão de reativar o grupo de trabalho para acompanhar as 

principais operações de reestruturação, bem como 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 que externalidades negativas 

prejudiquem a coerência da cadeia industrial (empregos, produção); 

c) exorta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem planos de reconversão 

de forma coordenada, a fim de apoiarem as regiões confrontadas com perdas 

devastadoras de postos de trabalho no setor automóvel, e apela à utilização 

integrada, neste contexto, de todos os instrumentos europeus (BEI, FSE e FEDER) 

e nacionais, a fim de assistir os trabalhadores afetados e de os reorientar para postos 

de trabalho alternativos em setores conexos (por exemplo, as energias alternativas) 

e de otimizar as tecnologias automóveis disponíveis; 

d) sublinha igualmente o papel central e a responsabilidade das empresas e dos 

governos regionais na política de reconversão, sobretudo através da melhoria da 

formação dos trabalhadores, mas também através da disponibilização de sítios 

vagos para o desenvolvimento socioeconómico e a reconversão das regiões em 

questão; 

16. 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 de países terceiros;  

17. Insta a Comissão e os Estados Membros a reforçarem os instrumentos específicos com 

vista a melhorar o acesso aos mercados de capitais em prol das PME e das empresas de 

dimensão média, nomeadamente através da criação de balcões únicos territoriais; 

considera que as PME e as empresas de dimensão média são as primeiras vítimas da crise, 

nomeadamente nos domínios da subcontratação, da distribuição e do serviço pós-venda; 

lembra que, ao mesmo tempo, são um trunfo, pois têm dimensão e reatividade suficientes 

para responder às mudanças e estão muitas vezes na origem de muitos avanços 

tecnológicos; considera, assim, que a diversificação de mercados (através da 

internacionalização e da participação em novos projetos) das PME e das empresas de 

dimensão intermédia constitui uma via de desenvolvimento a explorar; 



 

 

18. Recorda a importância do respeito do princípio da neutralidade tecnológica na seleção das 

normas, a fim de proteger os investimentos das empresas pioneiras e de incentivar, desta 

forma, a inovação no setor; 

Recursos humanos 

19. Afirma que o conhecimento especializado dos trabalhadores do setor automóvel é um 

trunfo para a Europa; saúda a criação do Conselho Europeu das Competências 

Automóveis em 2013 e espera que logre identificar com celeridade políticas eficazes 

neste domínio; 

20. Acolhe favoravelmente a declaração da Comissão Europeia sobre o desenvolvimento das 

qualificações e das competências enquanto base para uma vantagem competitiva 

duradoura;  

21. Considera que, de momento, o mercado de trabalho está desfasado em relação às 

necessidades do setor (forte procura de trabalhadores qualificados); considera imperativo 

adaptar não só as estratégias públicas de formação (promoção de cursos de ciências, 

tecnologia, engenharia e matemática e de formação profissional), mas também as 

estratégias de formação das empresas (em particular através da expansão dos sistemas 

duais de formação), a fim de conservar e atrair trabalhadores altamente qualificados; 

22. Insta os Estados-Membros a procederem às adaptações legislativas necessárias para tornar 

mais aberto e construtivo o diálogo social e as relações laborais que afetam a organização 

do trabalho (p.ex., acordos setoriais, envolvimento dos trabalhadores nas empresas); 

convida os Estados-Membros a desenvolverem e a respeitarem práticas de excelência; 

23. 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 num setor determinado, as competências dos trabalhadores beneficiem outros 

setores em crescimento; 

Inovação e tecnologia 

24. Afirma que a inovação tecnológica é o fator de diferenciação essencial para a 

competitividade da indústria automóvel; reclama uma abordagem neutra do ponto de vista 

tecnológico; reafirma a sua determinação em atingir os objetivos da estratégia «Europa 

2020» e em desenvolver meios de transporte económicos e sustentáveis e novos modos de 

produção; 

25. Sublinha que os projetos de inovação integrados, que cobrem toda a cadeia de valor, são 

decisivos para o reforço da competitividade; 

26. Considera que os conhecimentos e a inovação podem constituir a base da vantagem 

competitiva duradoura da indústria automóvel europeia, se o ritmo de introdução de novas 

soluções excluir a possibilidade de as imitar e se os meios de proteção da inovação e de 

combate à espionagem industrial garantirem o retorno do investimento, sem prejuízo dos 

consumidores; espera que as áreas de vantagem em termos de inovação no âmbito de 

produtos automóveis para o mercado europeu se centrem em considerações ambientais e 

de segurança; 



 

 

27. Observa que na indústria automóvel europeia existem duas estratégias de competitividade 

eficazes: a estratégia de liderança a nível dos custos e a estratégia de diferenciação; a 

aplicação conjunta das duas, sob a forma de estratégia mista, é mais difícil, visto que 

exige um maior nível de investigação no âmbito da inovação, pelo que é menos eficaz; 

28. Observa que na indústria automóvel europeia se têm registado vários exemplos de 

sucesso através da estratégia de liderança ao nível dos custos, graças aos automóveis mais 

vendidos, de baixo custo, que circulam no mercado europeu (por exemplo, marcas como 

Škoda, Dacia, Nissan); 

29. 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; 

30. Considera essencial dinamizar a investigação e o desenvolvimento incidentes em 

tecnologias hipocarbónicas e sustentáveis, em que a Europa é líder, a fim de reduzir a 

dependência energética europeia; assinala que aqui se inclui veículos elétricos e híbridos, 

combustíveis alternativos, armazenamento de energia móvel e a implantação das 

necessárias redes e infraestruturas de distribuição, mas lamenta o facto de que essas 

tecnologias ainda não tenham sido colocadas no mercado; espera que sejam tomadas 

medidas a fim de: 

– aproximar o mais possível as tecnologias das expetativas do mercado interno e 

mundial, e garantir a sua aceitação por parte dos automobilistas; e 

– ter em conta o conjunto das externalidades ambientais e sociais do ciclo de vida do 

veículo, desde a produção à sua despoluição; 

31. Considera que a competitividade da indústria automóvel europeia depende da viabilidade 

alcançada graças ao desenvolvimento adequado de indústrias que colaboram para 

fornecer fatores de produção europeus baratos, tais como aço, peças vazadas e forjadas, 

elementos de estofos, pneus e componentes eletrónicos; 

32. Considera que a Europa deve basear os seus esforços numa estratégia de diferenciação 

assente em determinadas prioridades tendentes a consolidar 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 ecoinovações (veículos mais leves, mais eficientes, menos 

poluentes e mais facilmente recicláveis, tecnologias facilitadoras essenciais , 

baterias e armazenamento de energia, assistência à condução, conforto, 

conectividade), da segurança (eCall) e da acessibilidade (utilizações para 

condutores portadores de deficiência), que diferenciem os produtos europeus dos 

demais; 

c) cooperação a nível europeu e mundial em domínios ainda pouco explorados, por 

exemplo tecnologia de propulsão; 



 

 

d) reforço da liderança da Europa na área da normalização à escala internacional, 

garantindo desse modo a preeminência da nossa liderança tecnológica no mercado 

mundial, tendo em conta a importância da harmonização internacional no acesso a 

novos mercados; 

e) mecanismos, como o procedimento de medição do consumo de combustível, que se 

estão a tornar um elemento importante da competitividade da indústria automóvel 

global no mercado europeu, garantindo a proteção dos produtores europeus face à 

concorrência desleal; 

f) implantação de infraestruturas para veículos elétricos e combustíveis alternativos; 

33. Insta os Estados-Membros e a Comissão a estimularem a emergência de agregados 

transnacionais, de polos de competitividade e de redes de colaboração público-privadas 

no domínio da mobilidade do futuro e originando uma fonte de inovação permanente 

(protótipos); 

34. Recorda que a I&D exige um esforço financeiro considerável (risco científico, ciclo longo 

de investimento); lamenta, no entanto, que a UE 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; 

35. Assinala, no entanto, que o setor da indústria automóvel é fonte de um investimento 

privado substancial em investigação e inovação; assinala, no entanto, que, enquanto a 

recessão continuar a afetar o mercado europeu, os fundos da UE, como Horizon 2020 e 

COSME, podem estimular o investimento privado no setor; realça a necessidade de 

prosseguir esforços com vista a uma abordagem ambiciosa em relação ao financiamento 

da iniciativa «green car» e o desenvolvimento das PME, que constituem claras 

prioridades; assinala que as autoridades regionais e locais, em função dos seus poderes, 

possuem vários instrumentos para apoiar a indústria automóvel ativamente; 

36. Alerta para a importância do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 assegurar meios 

financeiros adequados à reestruturação do setor, à requalificação e modernização das suas 

micro, pequenas e médias empresas, a uma maior produtividade e à valorização dos 

produtos nacionais neste campo; 

Regulamentação 

37. Insiste na necessidade de aplicar o mais rapidamente possível o princípio da «aplicação 

inteligente da regulamentação», como uma abordagem coerente em matéria de legislação 

com impacto na indústria automóvel; recorda que, embora esta tenha sido uma das 

recomendações apresentadas pelo primeiro grupo «CARS 21» (2005), não lhe foi dado 

seguimento até à data; destaca a importância primordial de uma regulamentação 

inteligente para favorecer o investimento na indústria automóvel; 

38. Entende que a moratória proposta pela Comissão sobre toda a nova legislação suscetível 

de ter um impacto adverso na situação económica da indústria contribui para lograr 

competitividade a longo prazo e para dar uma resposta adequada aos desafios ambientais; 



 

 

39. Salienta a importância de prazos de execução razoáveis que permitam à indústria adaptar 

os meios de produção e investir no sistema industrial; 

40. Insta ao novo exame de todas as políticas e decisões já adotadas, suscetíveis de 

dificultarem a transformação sustentável do setor automóvel; apela à Comissão para que 

lance uma avaliação de impacto ex-post da legislação aprovada, bem como sobre a 

ausência ou a má aplicação de legislação aprovada; 

41. Insta os produtores europeus a manterem e a reforçarem a legislação europeia existente 

em matéria de garantias jurídicas; 

42. É de opinião que as garantias comerciais para os produtos automóveis europeus têm 

prazos demasiado curtos e não correspondem à elevada fiabilidade dos mesmos, pelo que 

aquelas perdem claramente competitividade em relação às garantias comerciais oferecidas 

pelos produtores de países terceiros (p.ex., Japão e Coreia do Sul); 

43. Considera que é indispensável harmonizar as regulamentações técnicas em toda a Europa 

para lutar contra qualquer distorção artificial da concorrência; insiste na necessidade de 

harmonização e de melhoria dos procedimentos de teste que apresentam atualmente em 

certos construtores discrepâncias em termos de consumo até 25 %; solicita à Comissão 

que dê resposta ao problema da indução em erro dos consumidores através de 

informações não representativas sobre o consumo de combustível dos veículos e o seu 

desempenho ambiental; defende o desenvolvimento previsto de um novo ciclo e de 

procedimentos de ensaio de condução e apela à respetiva introdução sem demora; 

44. Encoraja as empresas europeias do setor automóvel a reforçarem a cooperação no 

mercado comum através da normalização, homologação, unificação e reutilização 

europeias, assim como através da divisão voluntária dos segmentos do mercado; 

45. Entende que é necessário melhorar significativamente a segurança rodoviária na UE 

mediante ações sobre os veículos, as infraestruturas e o comportamento dos condutores; 

congratula-se com a proposta da Comissão relativa ao sistema «eCall», que permite aos 

veículos fazer chamadas automáticas aos serviços de emergência em caso de acidente 

grave; 

46. 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 

47. Insta a UE e os Estados-Membros a harmonizarem, otimizarem e reforçarem a utilização 

dos recursos financeiros disponíveis, de modo a estimular o investimento da mobilidade 

sustentável para além das subvenções públicas, através de incentivos fiscais para as PME 

(créditos fiscais para a investigação, imposto sobre as emissões de CO2, bonus/malus 

ambiental, incentivos ao abate) e instrumentos financeiros privados (fundos de capital de 

risco, «investidores providenciais») e instrumentos de financiamento público (Banco 

Europeu de Investimento); 



 

 

48. Solicita à Comissão Europeia um estudo aprofundado da fiscalidade aplicada ao setor 

automóvel que, recorrendo à comparação entre países da UE, simplifique e racionalize a 

carga fiscal que hoje recai sobre a produção, o comércio de serviços ligados ao veículo 

automóvel, assim como reduza os encargos burocráticos. 

49. 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 ao nível atual das dotações disponíveis para o Fundo Social Europeu e o 

Fundo de Ajustamento à Globalização; 

50. 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; 

51. Solicita que seja acrescentada uma cláusula de condicionalidade que exija às empresas 

automóveis, durante o período de amortização dos investimentos que beneficiam de 

apoio, que mantenham a sua atividade nas instalações que recebem apoio ou que 

reembolsem os montantes investidos pela Europa em caso de deslocalização; 

Mercado Interno 

52. Recorda que um mercado interno robusto é uma condição prévia indispensável para o 

regresso da competitividade e da sustentabilidade no setor automóvel; 

53. Exige que a Europa reforce a sua aproximação 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. no mercado interno: concorrência social e fiscal, vantagens fiscais para as empresas e 

incentivos à aquisição (bonus ambiental, incentivos ao abate); 

c. e no mercado interno da UE: condições relativas à reciclagem de veículos e à reciclagem 

ecológica de automóveis usados; 

54. Realça que é necessário reforçar sobretudo os fornecedores, e que é neste domínio que 

existe potencial de inovação («car2car», «car2infrastructure») e oportunidades de 

emprego; 

55. Deplora que, no mercado dos serviços pós-venda, a fragmentação jurídica atual produz 

um efeito adverso nos automobilistas e na sã e leal concorrência entre os Estados 

Membros; apela a uma aproximação das legislações que vise reforçar o emprego e o 

poder de compra dos automobilistas assim como manter e desenvolver a cadeia de 

produção estabelecida na Europa, nomeadamente no mercado de peças sobresselentes, e a 

que os automobilistas sejam informados sobre os seus direitos em matéria de reparação; 

solicita à Comissão que acompanhe esta aproximação através de um estudo aprofundado 

que avalie as implicações da fragmentação jurídica no mercado interno, na produção 

europeia e no poder de compra dos automobilistas; 



 

 

56. Apela a uma coordenação ao nível da União Europeia para intensificar a luta contra a 

importação de peças automóveis contrafeitas; 

57. Assinala a necessidade de que os Estados-Membros garantam uma maior transparência e 

conformidade com os princípios de boa-fé nas relações comerciais entre produtores e 

distribuidores; considera que a instauração de um código de conduta para produtores e 

distribuidores seria um meio seguro de o alcançar; considera que este código deve, no 

mínimo, incluir cláusulas referentes à transferência de atividades dos distribuidores, ao 

sistema multimarcas e ao direito de obter compensações em caso de rescisão do contrato 

pelo construtor sem justa causa, em conformidade com as orientações suplementares da 

Comissão Europeia (2010/C138/05); 

58. Exorta a Comissão a tomar medidas - em cooperação com os EstadosMembros - para 

assegurar um nível elevado de proteção dos consumidores, transparência e segurança no 

mercado de veículos em segunda mão, e a fazer esforços com vista à eliminação gradual 

dos veículos poluentes e menos seguros; congratula-se com a recomendação da Comissão 

constante do regulamento relativo à inspeção técnica, no sentido de que a quilometragem 

seja registada em cada teste; considera que iniciativas como o sistema "Car-Pass", da 

Bélgica, poderiam ser incentivadas através de uma norma europeia; observa que, em caso 

de transferência de veículos, os procedimentos relativos a novos registos devem também 

desencorajar a fraude transfronteiras no respeitante à quilometragem;  

59. Reafirma o interesse económico de voltar a fundar novos grandes projetos industriais na 

Europa, como no caso da indústria aeronáutica e espacial, para atingir a dimensão 

necessária para enfrentar a concorrência mundial; relembra que estes grandes projetos 

podem ser levados a cabo no quadro da União ou então de forma voluntária entre 

Estados-Membros; 

60. Sublinha a importância de estratégias de especialização inteligentes para o 

estabelecimento de um quadro para a concorrência intracomunitária nas mesmas áreas de 

atividade, para abrir caminho a especializações regionais complementares, tornando a UE 

mais competitiva em relação a países terceiros; 

61. Chama a atenção: 

a) dos Estados-Membros para as soluções alternativas disponíveis para relançar a 

procura (como rotulagem, desbloqueamento controlado da poupança salarial, 

incentivos fiscais para compras efetuadas pelas empresas, reciclagem de material, 

contratos públicos), 

b) das empresas para as várias estratégias de comercialização disponíveis (como 

seguro que inclua um reembolso do empréstimo em caso de perda do emprego, 

prolongamento da garantia, partilha de veículos, vendas por Internet); 

62. Lamenta que o plano de ação CARS 2020 se concentre principalmente nos produtores de 

automóveis na Europa, ignorando a importância do conjunto do mercado pós-venda, 

incluindo os seus intervenientes e respetivas necessidades; considera que a política 

automóvel europeia deve ser mais abrangente e basear-se numa abordagem holística; 

afirma que o principal objetivo deve consistir em garantir condições equitativas para 

todos os participantes da cadeia; entende, por isso, que a política europeia para o setor 

automóvel deve incluir igualmente disposições adaptadas a todos os intervenientes (tanto 



 

 

grandes, como pequenas e médias empresas) presentes na cadeia de distribuição e 

reparação; 

Mercados externos e relações comerciais 

63. Considera que a indústria automóvel contribui de forma positiva e considerável para a 

balança comercial da UE, que as exportações para os mercados emergentes constituem 

uma necessidade incontornável 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 

crescimento (nomeadamente para produzir e vender automóveis localmente) e a 

importação de veículos para satisfazer a procura; 

64. Saúda o anúncio feito pela Comissão Europeia sobre os esforços inovadores relativos à 

zona de comércio livre com os EUA e o Japão e à igualdade de acesso aos mercados 

globais, o que significará o rigoroso respeito pelas mesmas regras por todos os 

participantes do mercado automóvel ao nível global; entende que isto aumentará a 

probabilidade de criar um desenvolvimento sustentável e uma maior segurança nas 

estradas, sendo que estas constituem as bases para alcançar uma vantagem competitiva a 

nível mundial; 

65. Considera que a homologação internacional uniforme, que permite o controlo de veículos 

e de componentes automóveis ao nível do mercado único europeu na sua totalidade, 

baseada nas normas ambientais e de segurança da UE, pode desempenhar um papel 

importante na eliminação da concorrência desleal; 

66. Reconhece que a procura nos mercados emergentes irá aumentar não só na categoria de 

luxo, mas também nos segmentos inferiores, e que a indústria europeia será mais 

competitiva nestes segmentos; 

67. 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; afirma que grande parte das nossas empresas automóveis tem potencial para ser 

bem-sucedida se conseguir atender à crescente procura nos novos mercados de 

exportação; insiste em que a Comissão reorganize a sua política comercial: 

a) coordenando as medidas dos Estados-Membros para a promoção das empresas da 

UE e a defesa dos seus produtos e dos direitos de propriedade intelectual e 

industrial em países terceiros; 

b) centralizando todos os instrumentos europeus destinados à exportação e, 

nomeadamente, aqueles que se centram nas PME («Small Business, Big World»), 

nomeadamente através da criação de uma plataforma digital completa, acessível e 

setorial; 

c) impondo progressivamente o princípio de reciprocidade como elemento essencial 

das nossas relações comerciais, subestimado pela Comissão Europeia no programa 

«CARS 2020»; 

d) insistindo na eliminação de barreiras não-pautais no setor automóvel; 



 

 

e) encurtando o tempo de reação para o lançamento de inquéritos e a aplicação de 

instrumentos de defesa comercial; 

68. Convida a Comissão, no âmbito dos futuros acordos comerciais, a incluir o conceito de 

competitividade do setor automóvel nas suas avaliações de impacto ex-ante, a efetuar 

novos estudos após a entrada em vigor, e a realizar regularmente análises cumulativas 

sobre o impacto dos acordos atualmente em vigor, bem como dos acordos em fase de 

negociação, com base em critérios específicos e definidos, nomeadamente a forma como 

intervêm as partes interessadas. 

69. Solicita que o Parlamento se dote dos meios para avaliar, por si próprio, o impacto de 

cada ACL; 

o 

o o 

70. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 

aos Estados-Membros. 

 

 

 


