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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива 
автомобилна промишленост в Европа

(2013/2062(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 173 от дял XVII от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (предишен член 157 от Договора за създаване на Европейската 
общност), засягащ индустриалната политика на ЕС, и по-специално 
конкурентоспособността на европейската промишленост,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „CARS 2020: План за 
действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа 
“ (COM(2012)0636),

– като взе предвид докладите на групата на високо равнище CARS 21 „по въпросите 
на конкурентоспособността и устойчивото развитие на автомобилната 
промишленост в Европейския съюз“ (2012 г.) и „Конкурентна регулаторна система 
за автомобилостроенето през 21-ви век“ (2006 г.),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-силна европейската 
промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM (2012) 0582),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 10 и 11 
декември 2012 г. относно положението на европейската промишленост и относно 
особеното положение на автомобилната промишленост,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по международна търговия, комисията по заетост и 
социални въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и 
комисията по транспорт и туризъм (А7-0000/2013),

А. като има предвид, че автомобилната промишленост е едновременно силно звено във 
веригата на промишленото производство и фактор за конкурентоспособност, растеж 
и работни места от съществено значение за Европа;

Б. като има предвид, че европейската автомобилна промишленост понастоящем се 
намира в ситуация на безпрецедентна криза, която изисква спешни и координирани 
действия в рамките на Европейския съюз;

В. като има предвид, че настоящата криза надхвърля конюнктурното положение и ни 
кара да преосмислим цялостната си концепция за мобилността през 21-ви век, тъй 
като растежът на определена териториална единица също така се определя и от 
равнището на мобилност на нейните жители;
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Г. като има предвид, че автомобилната промишленост претърпява тройна  революция 
на световно равнище: изместване на търсенето към страните с бързо развиващи се 
икономики, преориентиране на производството към тези страни и също така 
значителна и осезаема промяна на използваните енергийни източници;

Д. като има предвид, че европейският автомобилен сектор трябва да възобнови своята 
конкурентоспособност и производителност;

Политическо управление

1. подкрепя новата стратегия на Комисията да постави отново в основата на растежа 
промишлената дейност, и особено автомобилната промишленост;

2. изисква Европейската комисия да координира по-ефективно своите собствени 
правомощия, за да гарантира навлизането на препоръките на „Cars 2020“ в 
оперативна фаза, с цел да не се повтори провалът на първата фаза от процеса „CARS 
21“ (декември 2005 г.), чиито заключения нямаха очакваните последици; за тази цел 
призовава Комисията да създаде ясна програма с ускорени темпове за координиране 
и допълване на действията на държавите членки и предприятията;

3. счита, че действията на Комисията в този сектор страдат от дефицит на 
компетенции и свобода на действие; отправя искане тя да изготви проучване, 
представящо разликата между амбициите и средствата, с които разполага, за да 
започнат разискванията в Съвета и в Парламента;

4. приветства заключенията на Европейския съвет по въпросите на 
конкурентоспособността от декември 2012 г. относно промишлената политика; 
насърчава държавите членки да продължат да следват волята си за задълбочено 
преразглеждане на политиката в областта на автомобилната промишленост и за 
консолидиране на ново сътрудничество във връзка с автомобилния сектор на 
европейско равнище;

5. призовава държавите членки да предприемат структурни, но координирани 
реформи в полза на конкурентоспособността (намаляване на данъчната тежест и 
разходите за работна сила, гъвкавост на условията на труд, намаляване на 
административните формалности и на сроковете за плащане);

6. счита, че за да се възвърне доверието в действията на равнище ЕС, е от съществено 
значение Европейският съюз да подобри комуникацията относно плана си за 
действие, насочен към гражданите, инвеститорите и предприятията;

Автомобилна икономика и автомобилостроене в Европа

7. заявява, че от съществено значение е да се запази и укрепи последователна и 
динамична верига на научните изследвания, производството и стойността на 
европейската територия;
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8. отбеляза общия спад на автомобилния пазар и икономика в Европа и изразява 
съжаление, че Комисията не взема под внимание основните причини за този спад 
като различията в ситуациите (производители, пазарни сегменти и видове пазари, 
продукти, отрасли) и многобройните структурни промени в търсенето 
(демографски, социологически, поведенчески, икономически и технически); в тази 
връзка изтъква, че трябва да се дадат диференцирани отговори на национално 
равнище, но също и на европейско, успоредно с действия на ЕС на световно 
равнище;

9. изразява съжаление, че Комисията не обръща внимание на производствения 
свръхкапацитет, макар и той да представлява основна трудност за целия сектор, 
която неминуемо има отражения в краткосрочен и средносрочен план (верига, 
заетост, регионална икономика); поради това приканва Европейската комисия да 
изготви в кратки срокове:

а. проучване относно мащаба на свръхкапацитета в Европа и относно добрите 
практики в отговор на този проблем, особено извън Европа (САЩ),

б. план за действие, който представя всички налични политически лостове;

10. в областта на  преструктурирането:

а. на равнище Комисия подкрепя възобновяването на дейността на работната 
група за проследяване на главните случаи и приветства публикуването на 
Зелената книга за ефективните практики в областта на преструктуриране (COM 
(2012) 0007),

б. призовава предприятията  и държавите членки да засилят сътрудничеството и 
предварителните проактивни действия във връзка с промишлените промени, за 
да се избегнат отрицателни външни последици по отношение на 
съгласуваността в рамките на промишлената верига (работни места, 
производство);

11. припомня на държавите членки и предприятията, че доближаването между 
предприятия (групи за закупуване, кооперативи, консорциуми и сливания) е фактор 
за конкурентоспособност по отношение на все по-силната международна 
конкуренция;

12. призовава Комисията и държавите членки да засилят специфичните инструменти в 
полза на МСП и предприятията с междинен размер, които са първите жертви на 
кризата, особено в секторите на подизпълнението, разпространението и 
обслужването след продажбата, макар и да представляват преимущество, защото 
имат в достатъчна степен мащаб и способност за реагиране в отговор на промените;

Човешки ресурси

13. заявява, че познанията и уменията на работниците от автомобилния сектор е 
преимущество за Европа; приветства създаването през 2013 г. на „Европейски съвет 
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по автомобилните умения“; изразява желание той бързо да определи ефективните 
политики в тази област;

14. счита, че за момента пазарът на труда не е в синхрон с нуждите на сектора 
(засилено търсене на висококвалифицирани инженери и техници); смята, че е 
наложително да се оптимизират публичните стратегии за обучение (програми за 
високи постижения, връзки с най-добрите университети в света) и стратегиите на 
предприятията за набиране на персонал („пакет за трудово възнаграждение“), за да 
се запазят и привличат високо квалифицирани работници;

15. призовава държавите членки да адаптират законодателството си, за да стане 
социалният диалог по-открит и конструктивен (гъвкавост на условията на труд и на 
технологиите, отраслови споразуменията, участие на работниците в предприятията);

16. препоръчва държавите членки и предприятията да подобрят постоянното обучение 
за работниците, за да има готовност да се отговори на бъдещото търсене и да се 
гарантира, че в случай на загуба на работни места, съответните видове 
компетентност ще са от полза за други разрастващи се сектори;

Иновации и технологии

17. заявява, че технологичните иновации са диференциращ фактор от основно значение 
за конкурентоспособността на тази промишленост; потвърждава своя ангажимент за 
постигане на целите на „Европа 2020“ и за създаване на икономически изгодни и 
устойчиви видове транспорт и на нови методи на производство;

18. по отношение на технологичния напредък приветства предложенията на Комисията, 
но припомня условията, свързани с нейните прогнози по отношение на създаването 
на добавена стойност, пазарната реализация и възможностите за трудова заетост;

19. счита, че е от съществено значение да се насърчава развойната и 
научноизследователската дейност при технологиите с използване на по-малко 
замърсяващи енергийни източници, предимно европейски, и внедряването на 
разпределителни мрежи, но заявява, че тяхното пускане на пазара трябва да се 
извършва постепенно и по подходящ начин, за да се остане възможно най-близко до 
очакванията на вътрешния и на световния пазар и до общественото приемане от 
страна на водачите на моторни превозни средства;

20. счита, че Европа трябва да основава своите усилия върху определени приоритети, за 
да гради своя технологичен напредък по-специално върху:

а. технологичната конвергенция, по-специално върху стандартите в началните 
етапи на производство и разпространение,

б. развитието на екологични иновации (леки и лекотоварни превозни средства, 
подпомагане на управлението на превозното средство, комфорт), източници на 
диференциация на европейските продукти,

в. сътрудничеството на европейско и световно равнище във все още слабо 
разработени области, по-специално що се отнася до задвижването,
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г. действията за засилване на лидерската позиция на Европа относно 
международните стандарти, гарантиращи предимствата на нашите технически 
разработки на световния пазар;

21. призовава държавите членки и Комисията да стимулират възникването на клъстери 
и центрове за конкурентоспособност в областта на мобилността на бъдещето, 
постоянен източник на иновации (прототипи);

22. припомня, че научноизследователската и развойната дейност изискват значителни 
финансови усилия (научна оценка на риска, дълъг инвестиционен цикъл); изразява 
съжаление, обаче, че Европа все още не е постигнала целта за вливане на 3 % от 
БВП в развойната и научноизследователската дейност; счита, че съкращенията, 
предвидени в бюджета на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и 
за МСП и на „Хоризонт 2020“ от държавите членки, и по-специално в бюджетните 
редове относно транспорта, нанасят вреди;

23. настоява за поддържане на амбициозно равнище на финансиране при ясни 
приоритети: инициативата „екологичен автомобил“ и развитието на МСП

Регламентиране

24. настоява за бързо въвеждане на принципа за „интелигентното регулиране“; 
припомня, че става въпрос за искане от страна на първата група „CARS 21“ 
(2005 г.), останало без отговор;

25. приветства предложения от Комисията мораториум върху всякакви нови 
законодателни актове, които могат да накърнят икономическия баланс на сектора;

26. отправя искане за преразглеждане, по целесъобразност, на някои насоки и вече 
взети решения, които обаче биха могли да възпрепятстват даването на нов импулс 
на автомобилния сектор;

27. счита, че е изключително важно да се хармонизират техническите регламентации в 
Европа с цел борба с всяко изкуствено нарушаване на конкуренцията;

28. отправя искане към Комисията и държавите членки за усилване на защитата на 
правата на интелектуална собственост на световно равнище и за създаване на 
стратегия за защита на търговската тайна на европейско равнище с цел борба срещу 
фалшифицирането и промишления шпионаж; припомня, че технологичното 
развитие е чувствителен сектор с крехка стабилност;

Финансови средства

29. отправя искане към Европа и държавите членки да хармонизират, оптимизират и 
засилят използването на наличните финансови средства, за да се стимулират 
инвестициите извън държавните субсидии, посредством данъчни стимули (данъчно 
облекчение за изследователска дейност, свързани с опазването на околната среда 
системи  „бонус/малус“, премии за предаване за скрап), както и частни финансови 
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инструменти (фондове за рисков капитал, „бизнес ангели“) и публични финансови 
инструменти (Европейската инвестиционна банка);

30. счита, че е от съществено значение да се запази възможността за допълване на 
наличните средства, от една страна – за преструктуриране, а от друга – за 
научноизследователска и развойна дейност поради това настоява за запазване и 
дори увеличаване на средствата за Европейския социален фонд и Европейския фонд 
за приспособяване към глобализацията;

31. изисква политиката в областта на конкуренцията (правилата за държавна помощ) да 
е от полза за политиката в областта на конкурентоспособността, растежа и 
заетостта, каквато е практиката на нашите чуждестранни конкуренти;

32.  отправя искане за добавяне на условна клауза, изискваща от автомобилното 
предприятие, за периода на амортизация на подпомаганите инвестиции, да 
поддържа дейността в подпомаганите обекти или да възстанови предоставените от 
Европа суми в случай на преместване на производството;

Вътрешен пазар

33. припомня, че силният вътрешен пазар е абсолютно необходима предпоставка за 
възобновяване на растежа в сектора на автомобилостроенето;

34. изисква Европа да засилва интеграцията си в областите, създаващи де факто 
небалансираната конкуренция:

а. по отношение на чуждестранните конкуренти: високи цени на енергията и 
суровините, висок обменен курс на еврото,

б. и на вътрешния пазар: социални стандарти, данъчни облекчения за 
предприятията и насърчаване на закупуването (екологични бонуси, премии за 
предаване за скрап);

35. относно пазара за услуги след продажба изразява съжаление, че настоящата правна 
фрагментация е в ущърб на автомобилистите и на здравословната и лоялна 
конкуренция в рамките на промишлената верига и между държавите членки; 
призовава за пълна хармонизация на законодателството и отправя искане по-
специално към държавите членки:

а. напълно да отворят пазара за видимите резервни части, (приемането на „клауза 
за ремонт“),

б. по-добре да информират автомобилистите за правата им по отношение на 
ремонтите;

36. повторно изтъква икономическия интерес на основаването отново на промишлени 
гиганти, както при самолетостроенето и космическо пространство, за да се постигне 
критичната маса, необходима, за да се отговори на конкуренцията в световен 
мащаб;
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37. обръща внимание:

а. на държавите – върху алтернативните решения за стимулиране на търсенето 
(обозначения, целенасочено освобождаване на спестяванията от трудови 
възнаграждения, освобождаване от данъчно облагане на автомобилните 
паркове на предприятията, рециклиране на материалите),

б. на предприятията – върху маркетинговите стратегии (застраховка за 
безработица, удължаване на гаранцията, споделяни превозни средства, 
продажба по интернет);

Външни пазари и търговски отношения

38. счита, че износът към бързо развиващите се пазари e неоспорим източник за 
постигане на максимален успех в дългосрочен план и че обединенията с фондове и 
чуждестранни предприятия са неразривно свързани с бъдещето на нашите 
предприятия, като разполагането на обекти извън границите на Съюза за растежа им 
(особено за производство и продажба на място) и вноса на превозни средства, които 
да отговарят на търсенето;

39.  заявява, че конкурентоспособността на голяма част от нашите автомобилни 
предприятия се влошава поради засилената, а понякога и несправедлива 
конкуренция от страна на предприятия от трети държави; настоява Комисията 
извърши реоганизация на своята търговска политика:

а. чрез координиране на инструментите на държавите членки за лансирането на 
европейските предприятия и защитата на продукти и патенти в чужбина,

б. чрез централизиране на всички европейски инструменти, предназначени за 
износ, и по-специално на тези с особен акцент върху МСП („малък бизнес, 
голям свят“),

в. чрез постепенно налагане на принципа на реципрочност в центъра на нашите 
търговски отношения, подценяван от Европейската комисия в „Cars 2020“,

г. чрез провеждане на борба срещу всяка мярка, свързана с нетарифни бариери,

д. чрез подобряване на времето за реагиране при лансирането на проучвания и 
прилагане на ответни мерки,

е. за възможно по-справедливото оценяване на ефекта на споразуменията за 
свободна търговия (ССТ) относно европейското автомобилопроизводство:

- чрез въвеждане на понятието за конкурентоспособност на сектора в 
проучванията за оценка на въздействието на всички преговори за 
споразумения за свободна търговия (ССТ),

- чрез включването на оценка на въздействието в края на преговорите за 
споразумения за свободна търговия,
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- чрез кумулативен анализ на въздействието върху европейската автомобилна 
промишленост на всички споразумения за свободна търговия, които са 
предмет на преговори в един и същи период;

40. призовава Парламентът да се снабди със средства за самостоятелно извършване на 
оценка на въздействието на всяко споразумение за свободна търговия;

41. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Какво представлява автомобилната промишленост в Европа?

Европейската автомобилна промишленост е несъмнено актив и е от стратегическо 
значение за икономиката и заетостта в рамките на Европейския съюз.

В своя план за действие „Cars 2020“ Европейската комисия излага тежестта на този 
сектор:

- 12 милиона преки и косвени работни места,

- 4 % от БВП на европейско равнище,

- 90 млрд. евро търговски излишъци,

- една четвърт от световното производство.

Ние трябва също така да добавим към тези приблизителни оценки и ползите нагоре и 
надолу по производствената верига, свързани с:

- научноизследователската и развойната дейност: 80 % от частните инвестиции в 
научноизследователската и развойната дейност,

- иновациите: трансфер на технологии, нови материали, електрически 
акумулаторни батерии, горивни клетки,

- ноу-хау: управление, управление на производствените процеси,

-  и с положителни външни ефекти за икономиката: застраховки, приходи от 
данъци;

Автомобилната промишленост е стълб в нашата промишлена икономика, както реален, 
така и със символичен характер. Това е сектор, който идентифицира много ясно 
особеностите на европейската промишленост и който следователно заслужава 
приоритетни и бързи политически действия.

Защо Европейският парламент се занимава с този въпрос?

В Европа автомобилната промишленост преживява безпрецедентна криза. През 2012 г. 
в Европа са регистрирани само около 12 милиона продадени единици, в сравнение с 
около 17 млн. евро през 2007 г., в навечерието на кризата, което е най-ниското равнище 
от 1995 г. насам. В началото на 2013 г. цифрите показваха стъпка назад, което ни 
връщаше в началото на 90-те години на миналия век. Причината за този спад трябва да 
се търси във внезапната и трайна загуба на покупателната способност на домакинствата 
в Европа. Закупуването и поддръжката на превозно средство са второто по големина 
перо на разходите за домакинствата след тези, свързани с жилищното настаняване.

Народите на Европа си задават въпроси, свързани с бъдещето на производството, което 
само по себе си олицетворява общото състояние на икономиката и към което 
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вниманието на медиите и на населението е достигнало върховата си точка. 
Следователно Европейският парламент, единствената институция за пряко 
представителство, има задачата да  отговори на техните опасения. Въпреки факта, че 
настоящият доклад няма да има задължителен характер и че Европейският съюз има 
малка свобода на действие, за да окаже пряко въздействие върху кризата, докладчикът 
счита, че ние сме длъжни да разгледаме задълбочено въпроса и да се превърнем в сила 
за представяне на предложения пред европейските институции, държавите членки и 
предприятията.

Целта на този доклад трябва да бъде да се пренесе обществената дейност от думите към 
делата. Той трябва да бъде да допринесе съществено за плана за действие на 
Европейската комисия. В контекста на множеството от засегнатите теми желанието на 
докладчика е този доклад има лесна за идентифициране и централна идея: 
промишленото производство.

Дали планът за действие е задоволителен?

Докладчикът приветства работата, извършена от Европейската комисия с нейния план 
за действие „Cars 2020“ и всички контакти на институционално равнище между 
различните заинтересовани страни в сектора (създаване и възстановяване дейността на 
Групата на високо равнище „CARS 21“). Тя разработи динамика, с която 
промишленото производство да се върне в центъра на икономическото развитие. Там, 
където преди няколко години,Европа беше решила да заложи върху „всичко за 
услугите“, днес лидерите признават икономическите и социалните ползи от 
завръщането към стабилна и устойчива производствена база. Това е смел политически 
избор, който ние трябва да подкрепим. Възстановяването на производствена база на 
континента означава също така по-малка зависимост от нашите конкуренти.

„Cars 2020“ е първият секторен подход, разработен от Комисията след Договора от 
Лисабон. Това е добър знак, който посочва, че Комисията възнамерява да превърне 
автомобилния отрасъл в приоритет. Планът за действие има предимството да обобщава 
в един документ всички области на компетентност, които са свързани с автомобилната 
промишленост. Като общо правило, докладчикът приветства намерението на 
Комисията да подобри положението на производството в БВП, за да се увеличи делът 
на този отрасъл от 16 % понастоящем на 20 % до 2020 г. Но за тази цел ние трябва да 
предоставим средства.

Докладчикът счита, че в обхвата на плана за действие има слабости и пропуски, по-
специално и в голямата си част във връзка със заключенията на Групата на високо 
равнище „CARS 21“ (юни 2012 г.). Следователно констатацията е частична и 
предложените решения не толкова ангажиращи колкото очакваното.

Като цяло Комисията се ограничава с това да представи общата и моментна ситуация 
на автомобилната промишленост. Докладчикът счита, че един по-задълбочен анализ, 
ще ни подтикне да различим конюнктурните ситуации и да предоставим различни 
отговори, тъй като икономическата криза не засяга еднакво:

- производителите (вътрешна организация, маркетингови стратегии, пазари),
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- пазарните сегменти (качество, общо производство, продукти с по-ниско 
качество), продукти (леки автомобили, тежкотоварни превозни средства, 
двуколесни превозни средства),

- и клоновете на сектора (доставчици, производители, дистрибуцията и 
обслужването след продажбата).

Докладчикът изразява съжаление, че Комисията недооценява многобройните 
структурни промени на търсенето, които са основната причина за спада на европейския 
пазар:

- демографски промени: урбанизация, застаряване на населението, 

- социологичните и поведенческите промени: колективна мобилност 
ограничаване на достъпа на превозните средства до градски центрове, 
диференцирана употреба в зависимост от територията на пребиваване, имидж 
на марките,

- икономически промени: намаляване на средната покупателна способност, 
свързана с превозните средства, нарастване на цените на горивата, взрив на 
пазара за употребявани автомобили,

- технически промени: значително увеличение на жизнения цикъл на превозните 
средства и на тяхното качество.

Освен това Комисията просто споменава производствения свръхкапацитет (оценен 
средно на 20 %) и преструктурирането, без да предлага решения, по-специално по 
отношение на това дали е възможно други промишлени отрасли да се възползват от 
промишлените умения на работниците в автомобилния сектор, които ще са загубили 
своята работа.

Тя мълчи по въпроса за принципа на реципрочност в търговските отношения.

Докладчикът счита, че фактът, че някои понятия не са добре определени, нанася вреди, 
въпреки че те са основни предпоставки за рамката на нашите действия:

- европейското дружество: Дали става дума за предприятие, чието седалище се 
намира в Европа, но неговите производствени единици се намират на други 
места по света, или дружество, което има една или повече единици в Европа, 
но седалището му се намира извън Европа, или пък неговото седалище е 
разположено в Европа и заводите му също? Крайната цел на този план за 
действие е възстановяването на растежа и работните места в Европа. Ние ще 
постигнем това чрез използването на всички лостове, които да помогнат на 
всички тези европейски дружества, но най-вече чрез подкрепа за създаването 
на предприятията в Европа. За тази цел се нуждаем от ясна представа в цяла 
Европа за предмета на нашите действия, а тази представа все още не е налице;

- веригата за създаване на стойност и производствената верига, които са 
различни понятия, но чиято поддръжка и развитите дават своя принос за 
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Европа. Добре установена верига за създаване на стойност в Европа ще ни 
позволи да намерим или да възстановим конкурентоспособността на 
продуктите, които владеем в най-голяма степен (модерни технологии). 
Запазване на съгласуваността на дадена верига на производство, тоест отгоре 
надолу по веригата ще спести на Европа да присъства  и да има контрол само в 
една част от веригата. Въпреки това ще трябва да се намери на най-добрият 
баланс, тъй като Европа ще става все по-малко конкурентоспособна по 
отношение на някои разходи (в частност енергията и работната ръка).

Какво е решението, което Европейският парламент може да даде?

Въпроси, разгледани в рамките на CARS 2020

Разискванията, започнати от плана за действие, ще ни помогнат да преосмислим 
задълбочено мобилността на 21-ви век. Статуквото е най-лошото решение. Но е 
необходимо това да се извърши по прагматичен начин, като се избягва да се предлагат 
решения, които не са обвързани с очакванията и реалността, и следователно да се 
правят прекалени прогнози относно търсене, което все още не съществува.

Също така, уреждането на въпроса за изменението на климата трябва да остане в 
центъра на нашите действия. А Европа даде толкова от себе си, че ние се превърнахме в 
пример за останалата част от света. Но в тези времена на криза трябва да имаме друг 
приоритет, също толкова важен и уместен: да отговорим на в много по-голяма степен 
ежедневните опасения на нашите съграждани, т.е. загубата на конкурентоспособност на 
европейската икономика, загубата на покупателна способност, загуба на работни места 
и все по-остро изявяваща се чуждестранна конкуренция. В настоящия доклад ние 
трябва преди всичко да намерим отговори на настоящата криза на доверието.

Ето защо, на първо време, докладчикът пое и допълни основните линии, разработени в 
„Cars 2020“, за:

- поставяне на акцент върху технологичното развитие (единствено сравнително 
предимство, с което разполага Съюзът, с цел конкуренция  с БРИКС, но което 
трябва да ценим и да насърчаваме) и върху изследванията относно 
алтернативни източници на енергия, но чрез подходяща преценка на тяхната 
реализация на пазара,

- адаптиране на разпоредбите към набелязаните цели,

- намиране на начини за прогнозиране на бъдещите умения за адаптиране на 
човешките ресурси към промените в търсенето и в производствените средства,

- уравновесяване в по-голяма степен на отношенията в рамките на 
производствената верига, за да се насърчи конкуренцията и защитата на 
предприятията, които са изложени на най-голям риск,
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- оптимизиране, и при необходимост – преоткриване, на финансовите средства, 
които са на наше разположение,

- даване на нов тласък на вътрешния пазар, тъй като европейските дружества 
извършват доставки предимно на европейския пазар,

- осигуряване на по-справедливи търговски взаимоотношения, за да се 
подпомагат по най-добрия възможен начин нашите предприятия в развиващите 
се пазари;

Политическото управление

Европа трябва да създаде спешна програма за реформи и механизми на политиките, 
произтичаща от действителната готовност за засилване на нашата политика в областта 
на автомобилната промишленост на европейско равнище. За съжаление това е нещото, 
което липсва в предложенията от плана за действие „CARS 2020”.

Европа трябва да започне да реагира по-активно. Работата, извършена от Комисията, 
както от гледна точка на нейната администрация, така и от тази на групи на високо 
равнище, сега трябва да премине на политическо равнище. Това ще може да се изрази в 
установяването на амбициозно сътрудничество между държавите и Комисията. Европа 
разполага с много средства (вътрешния пазар, международната търговия, околната 
среда, научноизследователската и развойна дейност). Докладчикът изразява желание 
този доклад да бъде възможност да се покаже как  те да бъдат по-добре използвани, 
координирани и как успоредно да се започне дейност за задълбочени реформи, за 
съчетаването на тези средства с нашите цели.

Докладчикът счита, че този доклад трябва да представлява възможност открито да 
бъдат обсъдени изпитани методи, които са доказали своята ефективност, както в САЩ, 
да се зададе ясно въпросът какви са средствата, с които разполага Европейският съюз, 
какъв е размерът на нашите предприятия и този на толкова ожесточената конкуренция 
която провеждат помежду си нашите европейски дружества, докато сме същевременно 
изправени пред все по-засилена конкуренция от страна на нашите чуждестранни 
конкуренти, у нас, както и на външните пазари. Ние трябва да поемем отговорностите, 
произтичащи от това ново световно положение.

Действията на Европейския съюз са решаващ фактор в голям брой области. Въпреки 
това той страда от сериозни недостатъци в своята маркетингова стратегия. По-
конкретно, става въпрос за недостатъчна популярност. От друга страна, Европа изпитва 
затруднения да продава (търговия и стандарти) технологичното си ноу-хау на 
международната сцена. Това се превръща в бреме, тъй като, ако ние не направим нищо, 
ще започнем все повече да зависим от стандарти, които няма да сме разработили. 
Докладчикът счита, че е време да се направи нещо, за де се промени това положение, 
така че да се възстанови доверието на гражданите, предприятията и инвеститорите.

В настоящия доклад, докладчикът добави поради тази причина глава относно 
„политическото управление“, която не фигурираше в „Cars 2020“, именно за да бъдат  
разгледани тези предизвикателства.


