
 

Amendamentul 1 

 

CARS 2020: PLAN DE ACŢIUNE PENTRU 

O INDUSTRIE A AUTOVEHICULELOR 

COMPETITIVĂ ŞI DURABILĂ ÎN EUROPA 

 

ECOS-V-038 

 

 

După articolul nr. 45 (art. 46) 
 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

  

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 Regretă faptul că Planul de Acțiune face 

referire numai într-un singur paragraf la 

automobilele second hand și subliniază 

îmbătrânirea parcului auto in unele tari din 

UE, fapt datorat comercializării cu 

precădere a automobilelor ieftine second 

hand, raportului dintre prețul unui 

automobil nou și al unuia second hand și 

nivelului de trai scăzut, respectiv valorii 

salariul mediu net. 

 

 

 

Expunere de motive: Autoturismele cu o vechime de 5-10 ani sunt mai ieftine, deci populația 

cu venituri mai mici are doar posibilitatea unei astfel de achizitii. 

 

 

 

 

  



 

 

Amendamentul 2 
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INDUSTRIE A AUTOVEHICULELOR 

COMPETITIVĂ ŞI DURABILĂ ÎN EUROPA 

 

ECOS-V-038 

 

 

După articolul nr. 45 (art. 47) 
 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 Solicită că în cadrul analizelor și deciziilor 

din industria de automobile, să se acorde o 

mai mare atenție autoturismelor second 

hand și a analizei comportamentului de 

consum. 

 

Expunere de motive: Având în vedere piața internă, în cazul autoturismele second hand, poate fi 

observat un flux orientat spre est, și în ciuda faptului că în România, de exemplu, înregistrarea 

autoturismelor second hand a fost restrânsă, în luna iunie, numărul acestor autoturisme a crescut cu 

20% față de aceeași lună din anul trecut, iar acest fapt reprezintă 80% din totalul autoturismelor 

înregistrate în luna respectivă. (http://www.drpciv.ro/info-portal/displayStatistics.do?page=0). 

Deoarece schimbarea comportamentului consumatorilor influențează puternic industria auto, e 

importantă analizarea și luarea în considerare a deciziilor aferente.  

 

  

http://www.drpciv.ro/info-portal/displayStatistics.do?page=0
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ECOS-V-038 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

După articolul nr. 45 (art. 48) 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 

 

Totodată, sugerăm Comisiei Europene să 

analizeze modalitățile concrete prin care ar putea 

încuraja și susține, inclusiv din punct de vedere 

financiar,  programe corelate la nivelul UE de 

retragere de pe piața a autovehiculelor mai vechi 

de 10 ani, în schimbul unei sume pe care 

proprietarii respectivi o pot utiliza doar pentru 

achiziționarea unui nou autoturism. Un astfel de 

program contribuie atât la reînnoirea parcului 

auto, creșterea cererii de vehicule noi și a 

producției, reducerea poluării și a consumului de 

carburant, cât și la încurajarea procesului de 

reciclare a autovehiculelor vechi. 
 

 

 

Expunere de motive : Exista țări unde un astfel de program se desfășoară cu succes, inclusiv 

în România, care a cunoscut un aflux important de autovehicule second-hand în ultimii 20 de 

ani. 

 

 


