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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl 
v Evropě

2013/2062(INI)

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 173 hlavy XVII Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 
157 Smlouvy o založení Evropského společenství), který se vztahuje na průmyslovou 
politiku a odvolává se mimo jiné na konkurenceschopnost průmyslu Unie,

– s ohledem na sdělení Komise pod názvem „CARS 2020: Akční plán pro 
konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě“ (COM(2012)0636),

– s ohledem na zprávy skupiny na vysoké úrovni CARS 21 „o konkurenceschopnosti
a udržitelném růstu automobilového průmyslu v Evropské unii“ (2012) a „Rámec právní 
úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století“(2006),

– s ohledem na sdělení Komise „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou 
obnovu“ (COM (2012)0582),

– s ohledem na závěry zasedání Rady pro konkurenceschopnost konaného ve dnech 10.
a 11. prosince 2012 o situaci evropského průmyslu a o konkrétní situaci automobilového 
průmyslu;

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
mezinárodní obchod, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že automobilový průmysl je silným článkem průmyslového výrobního 
řetězce a současně faktorem konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti, který je pro 
Evropu zásadní;

B. vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl prochází v současné době 
bezprecedentní krizí, která vyžaduje okamžitá a koordinovaná opatření v rámci Evropské 
unie;

C. vzhledem k tomu, že tato krize přesahuje situaci konjunktury a přivádí nás k tomu, 
abychom nově přemýšleli o celkové mobilitě ve XXI. století, neboť růst daného území je 
určován také úrovní mobility jeho občanů;

D. vzhledem k tomu, že automobilový průmysl prochází na světové úrovni trojí revolucí: 
přesunem poptávky do rozvíjejících se zemí, přesunem výroby do těchto zemí a zároveň 
citlivou a citelnou změnou využívaných zdrojů energie;
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E. vzhledem k tomu, že evropské automobilové odvětví musí obnovit konkurenceschopnost
a produktivitu;

Správa – politický aspekt

1. podporuje novou strategii Komise, která průmyslovou činnost a zejména automobilový 
průmyslu znovu umísťuje do centra růstu;

2. požaduje, aby Evropská komise účinněji koordinovala své vlastní pravomoci, aby 
doporučení učiněná v rámci „CARS 2020“ vstoupila do funkční fáze a aby se neopakoval 
neúspěch první fáze procesu „CARS 21“ (prosinec 2005), jehož závěry nevedly
k očekávané realizaci; za tímto účelem žádá Komisi, aby vytvořila jasný a urychlený 
program s cílem koordinovat a doplňovat působení členských států a podniků;

3. domnívá se, že působení Komise v tomto odvětví trpí nedostatkem pravomocí
a manévrovacího prostoru; žádá, aby Komise vypracovala studii, v níž bude vysvětlen 
rozdíl mezi ambicemi a prostředky, jimiž disponuje, aby byla zahájena diskuse v Radě a 
v Evropském parlamentu;

4. vítá závěry zasedání Evropské rady pro konkurenceschopnost z prosince 2012 týkající se 
průmyslové politiky; vybízí členské státy, aby nadále prosazovaly svou vůli podrobně 
přezkoumat politiku automobilového průmyslu a upevnily novou spolupráci v rámci 
automobilového odvětví na evropské úrovni;

5. vyzývá členské státy, aby provedly koordinované strukturální reformy ve prospěch 
konkurenceschopnosti (snížení daňové zátěže a nákladů na pracovní sílu, pracovní 
flexibilita, snížení byrokratické zátěže a zkrácení platebních lhůt);

6. domnívá se, že aby byla obnovena důvěra v evropské působení, je pro Evropskou unii 
nezbytné zlepšit komunikaci o jejím akčním plánu směrem k občanům, investorům
a podnikům;

Hospodářství a automobilová výroba v Evropě

7. je přesvědčen, že je nezbytné zachovat a posílit konzistentní a dynamický řetězec 
výzkumu, výroby a hodnoty na evropském území;

8. bere na vědomí všeobecný úpadek trhu a automobilového hospodářství v Evropě, avšak 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise pomíjí základní důvody tohoto úpadku, jako je 
diferenciace situace (konstruktéři, segmenty a typy trhů, výrobky, odvětví) a četné 
strukturální změny poptávky (demografické, sociologické, změny chování, hospodářské
a technické změny); je proto přesvědčen, že je zapotřebí reagovat různě na vnitrostátní
i evropské úrovni, paralelně ke globálnímu evropskému působení;

9. vyjadřuje politování nad tím, že Komise nikterak nepřikládá váhu nadměrné kapacitě 
výroby, která přitom je ústředním problémem celého odvětví a která se nevyhnutelně 
projevuje v krátkodobém a střednědobém horizontu (řetězec, pracovní místa, regionální 
hospodářství); žádá proto Evropskou komisi, aby urychleně vypracovala:
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a. studii o rozsahu nadměrné kapacity v Evropě a o osvědčených postupech, jak na ni 
reagovat, zejména mimo Evropu (Spojené státy),

b. akční plán obsahující soubor dostupných politických nástrojů;

10. v oblasti restrukturací:

a. na úrovni Komise podporuje opětovné oživení pracovní skupiny pro sledování 
hlavních případů a vítá zveřejnění zelené knihy o účinných postupech v oblasti 
restrukturalizace (COM(2012)0007),

b. žádá podniky a členské státy, aby posílily spolupráci a předvídání průmyslových 
úprav s cílem zabránit negativním vnějším vlivům na ucelenost průmyslového 
řetězce (pracovní místa, výroba);

11. připomíná členským státům a podnikům, že faktorem konkurenceschopnosti ve vztahu ke 
stále vyhrocenější mezinárodní konkurenci je sbližování mezi podniky (nákupní skupiny, 
spolupráce, konsorcia, fúze);

12. žádá Komisi a členské státy, aby posilovaly konkrétní nástroje ve prospěch malých
a středních podniků (MSP) a středně velkých společností, které jsou prvními oběťmi krize, 
zejména v oblasti subdodávek, distribuce a poprodejních záruk, ačkoli představují silný 
prvek, neboť jim jejich velkost a dostatečná schopnost reakce umožňují reagovat na 
změny;

Lidské zdroje

13. je přesvědčen, že znalosti a dovednosti pracovníků v automobilovém odvětví jsou silnou 
stránkou Evropy; vítá, že v roce 2013 byla vytvořena rada pro dovednosti v evropském 
automobilovém průmyslu; vyjadřuje přání, aby rada urychleně vytvořila účinnou politiku
v této oblasti;

14. domnívá se, že v současné době existuje rozdíl mezi pracovním trhem a potřebami
v tomto odvětví (velká poptávka po vysoce kvalifikovaných inženýrech a technicích); 
domnívá se, že je nezbytné optimalizovat veřejné strategie odborného vzdělávání 
(špičková studia, kontakt s nejlepšími světovými univerzitami) a strategie náborové 
politiky podniků (mzdový „balíček“) s cílem zachovat a přilákat vysoce kvalifikované 
pracovníky;

15. žádá členské státy, aby přizpůsobily své právní předpisy tak, aby byl sociální dialog 
otevřenější a konstruktivnější (flexibilita práce a technologií, slaďování odvětví, zapojení 
pracovníků v rámci podniků);

16. doporučuje členským státům a podnikům, aby zlepšily další odborné vzdělávání 
pracovníků s cílem předvídat zítřejší poptávku a zajistit, aby v případě ztráty zaměstnání 
mohly být jejich dovednosti využity v dalších rozrůstajících se odvětvích;

Inovace a technologie
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17. je přesvědčen, že technologická inovace je zásadním rozlišovacím faktorem pro 
konkurenceschopnost tohoto průmyslu; znovu potvrzuje svou vůli dosáhnout cílů strategie 
„Evropa 2020“ a zajistit ekonomické a udržitelné dopravní prostředky a nové způsoby 
výroby;

18. vítá návrhy Komise v oblasti technologického pokroku, ale připomíná podmíněný 
charakter jejích záměrů, pokud jde o vytváření přidané hodnoty a příležitostí v oblasti trhu
a zaměstnanosti;

19. domnívá se, že je nezbytné podporovat výzkum a vývoj, zejména v evropských 
technologiích využívajících méně znečišťujících druhů energie, a rozvíjení distribučních 
sítí, je však přesvědčen, že jejich uvádění na trh musí probíhat postupně a odpovídajícím 
způsobem tak, aby zůstalo co nejblíže očekávání vnitřního a světového trhu a sociálnímu 
přijetí ze strany motoristů;

20. domnívá se, že Evropa musí ve svém úsilí za účelem posílení svého technologického 
pokroku vycházet z určitých priorit, jako je zejména:

a. technologická konvergence, zejména ve standardech před výrobou a distribucí,

b. rozvoj ekologických inovací (lehká vozidla, pomoc při řízení, komfort), zdroje 
diferenciace evropských výrobků,

c. spolupráce na evropské a světové úrovni v dosud málo prozkoumaných oblastech, 
zejména pokud jde o pohon vozidel,

d. boj s cílem upevnit své vedoucí postavení v mezinárodních standardech, které 
zajišťují převahu našeho technického pokroku na světovém trhu;

21. žádá členské státy a Komisi, aby stimulovaly vytváření seskupení a středisek 
konkurenceschopnosti pro oblast budoucí mobility jako zdroj permanentní inovace 
(prototypy);

22. připomíná, že výzkum a vývoj vyžaduje značné finanční úsilí (vědecké riziko, dlouhý 
investiční cyklus); vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Evropa dosud nedosáhla cíle 
poskytovat 3 % HDP na oblast výzkumu a vývoje; považuje za škodlivé škrty v rozpočtu 
na programy „COSME“ a „Horizon 2020“, které stanovily členské státy, a to zejména
v rozpočtových položkách určených na dopravu;

23. zdůrazňuje, že je zapotřebí zachovat ambiciózní financování jasných priorit: iniciativy 
„green car“ (zelený vůz) a rozvoje MSP;

Předpisy

24. naléhavě žádá, aby byla urychleně zavedena zásada „inteligentní regulace“; připomíná, že 
se jednalo o požadavek, který vyslovila první skupina „CARS 21“ (2005) a který dosud 
zůstal bez odezvy;

25. kladně přijímá moratorium navrhované Komisí na veškeré nové právní předpisy, které by 
směřovaly k narušení ekonomické rovnováhy v odvětví;
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26. žádá, aby byly případně přezkoumány některé záměry a již přijatá rozhodnutí, které by 
však mohly narušit oživení automobilového odvětví;

27. domnívá se, že je nezbytné harmonizovat technické předpisy v celé Evropě s cílem 
bojovat proti jakémukoli umělému narušení hospodářské soutěže;

28. žádá Komisi a členské státy, aby posílily ochranu práv duševního vlastnictví na světové 
úrovni a aby zavedly strategii ochrany obchodního tajemství na evropské úrovni, a to
s cílem bojovat proti padělání a průmyslové špionáži; připomíná, že technologický rozvoj 
je citlivým a křehkým odvětvím;

Finanční prostředky

29. žádá Evropu a členské státy, aby harmonizovaly, optimalizovaly a posilovaly využívání 
dostupných finančních prostředků s cílem stimulovat investice nad rámec veřejných 
dotací, a to pomocí daňových pobídek (daňové úlevy na výzkum, ekologický 
bonus/malus, šrotovné) a soukromých finančních nástrojů (fond rizikového kapitálu, 
investice soukromých investorů) i veřejných finančních nástrojů (Evropská investiční 
banka);

30. považuje za nezbytné zachovat doplňkovost dostupných finančních prostředků na 
restrukturalizaci na straně jedné a na výzkum a vývoj na straně druhé; žádá z tohoto 
důvodu, aby byly zachovány nebo dokonce navýšeny prostředky, které jsou k dispozici 
pro Evropský sociální fond a pro Fond pro přizpůsobení se globalizaci;

31. požaduje, aby politika hospodářské soutěže (pravidla týkající se státní pomoci) sloužila 
politice konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti, podobně jako je tomu u našich 
zahraničních konkurentů;

32. žádá, aby byla připojena podmiňovací doložka, která bude po automobilce požadovat, aby 
po dobu umořování podpořených investic zachovala činnost na podporovaných místech
a uhradila částky poskytnuté Evropskou unií v případě přemístění;

Vnitřní trh

33. připomíná, že silný vnitřní trh je nezbytným předpokladem, aby automobilová výroba opět 
dosáhla růstu;

34. požaduje, aby Evropa posílila svou integraci v některých oblastech, které de facto 
vytvářejí nevyváženou hospodářskou soutěž:

a. vůči zahraničním konkurentům: vysoká cena energie a surovin, vysoký směnný kurs 
eura,

b. a na vnitřním trhu:sociální normy, daňové výhody pro podniky a pobídky k nákupu 
(ekologické bonusy, šrotovné);

35. vyjadřuje politování nad tím, že na poprodejním trhu existuje v současnosti roztříštěnost 
právních předpisů na úkor motoristů a zdravé a korektní hospodářské soutěže v rámci 
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průmyslového řetězce a mezi členskými státy; vyslovuje se pro úplnou harmonizaci 
právních předpisů a žádá, aby členské státy zejména:

a. zcela otevřely trh s viditelnými náhradními díly (přijetí „ustanovení o opravách“),

b. lépe informovaly motoristy o jejich právech, pokud jde o opravy;

36. opětovně potvrzuje hospodářský zájem na znovuzaložení průmyslových gigantů, jako
v oblasti leteckého a kosmického průmyslu, za účelem dosažení nezbytné kritické 
velikosti, která umožní čelit světové hospodářské soutěži;

37. upozorňuje:

a. státy na alternativní řešení za účelem oživení poptávky (označování, odblokování 
spoření zaměstnanců konkrétně zaměřeným způsobem, osvobození od daně pro 
uskupení podniků, recyklace materiálů),

b. podniky na strategie pro uvádění na trh (pojištění v nezaměstnanosti, prodloužení 
záruk, sdílení vozidel, prodej po internetu);

Zahraniční trhy a obchodní vztahy

38. domnívá se, že vývoz na rozvíjející se trhy je nesporným zdrojem dlouhodobého 
maximálního zvýšení našeho úspěchu a že spojení se zahraničními fondy a podniky nelze 
oddělit od budoucnosti našich podniků, stejně jako zřizování areálů podniků vně hranic 
Unie za účelem jejich růstu (zejména s cílem vyrábět a prodávat na místě) a dovoz vozidel
s cílem uspokojit poptávku;

39. je přesvědčen, že konkurenceschopnost značné části našich automobilek se zhoršuje 
vzhledem ke zvýšené a někdy nekalé konkurenci podniků ze třetích zemí; naléhavě žádá, 
aby Komise reorganizovala svou obchodní politiku tím, že:

a. bude koordinovat nástroje členských států za účelem podpory evropských podniků
a ochrany výrobků a patentů v zahraničí,

b. bude centralizovat všechny evropské nástroje určené k vývozu, a zejména nástroje 
zaměřené na MSP („Malé podniky, velký svět“),

c. bude postupně zavádět zásadu reciprocity v našich obchodních vztazích, což 
Evropská komise v „CARS 2020“ nedostatečně docenila,

d. bude bojovat proti jakémukoli opatření podobnému necelním překážkám,

e. bude zlepšovat rychlost reakce při zahajování vyšetřování a uplatňování odvetných 
opatření,

f. aby co nejsprávněji posoudila dopad dohod o volném obchodu (ALE) na evropskou 
automobilovou výrobu:
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- zavede pojem konkurenceschopnosti daného odvětví do posouzení dopadu všech 
jednání v rámci ALE,

- zahrne analýzu dopadu po jednáních ALE,

- provede kumulativní analýzu účinků na evropský automobilový průmysl, které 
mají všechny dohody o volném obchodu projednávané za stejné období;

40. žádá, aby si Evropský parlament zajistil prostředky k tomu, aby sám posoudil dopad každé 
dohody o volném obchodu;

41. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Co představuje automobilový průmysl v Evropě?

Evropský automobilový průmysl představuje nespornou strategickou silnou stránku pro 
hospodářství a zaměstnanost v Evropské unii.

Evropská komise ve svém akčním plánu „CARS 2020“ objasňuje význam tohoto odvětví:

- 12 milionů přímých a nepřímých pracovních míst,

- 4 % HDP na evropské úrovni,

- 90 miliard EUR obchodních přebytků,

- čtvrtinu světové výroby.

Je zapotřebí přičíst k těmto odhadům také zisky před zahájením a po ukončení výrobního 
řetězce, které souvisejí:

- s výzkumem a vývojem: 80 % soukromých investic do výzkumu a vývoje,

- s inovací: přenosy technologií, nové materiály, elektrické baterie, palivové články,

- se znalostmi a dovednostmi: management, řízení výrobních procesů,

- a s pozitivními vnějšími výstupy pro hospodářství: pojištění, veřejné příjmy.

Automobilový průmysl je jedním z pilířů našeho průmyslového hospodářství jak v reálné, tak
v symbolické rovině. Jedná se o odvětví, které velmi jasně identifikuje konkrétní rysy 
evropského průmyslu a které si tudíž zaslouží prioritní a urychlené politické opatření.

Proč se touto otázkou zabývá Evropský parlament?

Automobilové odvětví v Evropě prochází bezprecedentní krizí. V roce 2012 zaznamenala 
Evropa pouze přibližně 12 milionů prodaných jednotek ve srovnání se 17 miliony v roce 
2007, těsně před krizí, což představuje nejnižší úroveň od roku 1995. A počátkem roku 2013 
vykazovala čísla pokles, který nás vrátil na počátek 90. let. Důvod tohoto poklesu je zapotřebí 
hledat v náhlé a trvalé ztrátě kupní síly evropských domácností. Zakoupení a údržba vozidla 
jsou na druhém místě výdajů domácností po výdajích souvisejících s bydlením.

Evropské národy si kladou otázku o budoucnosti této výroby, která sama o sobě symbolizuje 
obecný stav ekonomiky a které sdělovací prostředky i občané věnují nejvyšší pozornost. Proto 
má Evropský parlament jakožto jediný orgán přímého zastoupení za úkol reagovat na jejich 
obavy. Zpravodaj se domnívá, že ačkoli tato zpráva nebude mít žádnou závaznou hodnotu
a navzdory tomu, že Evropská unie má k dispozici jen malý manévrovací prostor k přímému 
ovlivnění krize, je naším úkolem se tímto tématem podrobně zabývat a poskytnout návrhy 
evropským orgánům a institucím, členským státům a podnikům.
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Záměrem této zprávy musí být, aby se u veřejných opatření přešlo od slov k činům. Cílem 
musí být vnést do akčního plánu Evropské komise výraznou přidanou hodnotu. S vědomím 
mnohotvárnosti zpracovávaných témat si zpravodaj přál, aby v jeho zprávě byla jasně patrná 
hlavní myšlenka, a tou je průmyslová výroba.

Je akční plán uspokojivý?

Zpravodaj vítá činnost, již vykonala Evropská komise díky svému akčnímu plánu „CARS 
2020“, a všechny kontakty na institucionální úrovni, které byly navázány mezi různými 
subjekty tohoto odvětví (vytvoření skupiny na vysoké úrovni „CARS 21“ a obnova její 
činnosti. Komise vyvinula dynamiku, díky níž se automobilová průmyslová výroba opět stala 
jádrem hospodářského rozvoje. Tam, kde se Evropa ještě před několika lety rozhodla vsadit 
na přístup „vše pro služby“, uznávají dnes vedoucí představitelé, jaký hospodářský a sociální 
význam má obnova solidní a trvalé výrobní základny. Politická volba, již musíme podporovat, 
je odvážná. Znovu nalézt výrobní základnu na kontinentu také znamená stát se méně 
závislými na našich konkurentech.

„CARS 2020“ je první odvětvový přístup, který Komise vyvinula od Lisabonské smlouvy. Je 
to dobrý signál, který naznačuje, že si Komise přeje učinit z automobilu prioritu. Výhodou 
akčního plánu je, že v jediném dokumentu shrnuje všechny oblasti hospodářské soutěže, které 
souvisejí s motorovými vozidly. Zpravodaj obecně vítá záměr Komise zlepšit postavení 
průmyslu v rámci HDP, a tak zvýšit podíl tohoto odvětví ze současných 16 % na 20 % v roce 
2020. Je však zapotřebí, abychom si k tomu zajistili příslušné prostředky.

Zpravodaj se domnívá, že dosah akčního plánu vykazuje slabiny a bílá místa, z velké části 
zejména ve vztahu k závěrům skupiny na vysoké úrovni „CARS 21“ (červen 2012). Zjištění 
jsou tudíž částečná a navrhovaná řešení méně závazná, než se předpokládalo.

Komise se obecně omezuje na celkovou a průřezovou informaci o automobilovém průmyslu. 
Zpravodaj se domnívá, že podrobnější analýza nás vede k tomu, abychom rozlišovali situace 
konjunktury a poskytovali diferencované odpovědi, neboť hospodářská krize nepostihuje 
všechny stejným způsobem:

- konstruktéry (vnitřní organizace, prodejní strategie, trhy),

- segmenty trhu (kvalita, obecné otázky, malé automobily), výrobky (vozidla, 
kamiony, dvoukolová vozidla),

- a části odvětví (vybavení, konstruktéři, distribuce a poprodejní servis).

Zpravodaj vyjadřuje politování nad tím, že Komise nedocenila četné strukturální změny 
poptávky, které jsou hlavními důvody poklesu evropského trhu:

- demografické změny: urbanizace, stárnutí obyvatelstva,

- sociologické změny a změny chování: společná mobilita, omezení vjezdů vozidel do 
městských center, diferencované používání podle území bydliště, vnímání 
jednotlivých značek,
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- hospodářské dopady: snížení průměrné částky věnované na vozidlo, zvýšení ceny 
paliv, rozmach trhu s ojetými vozidly,

- technické dopady: výrazné prodloužení životnosti vozidel a jejich kvality.

Komise navíc pouze připomíná nadměrnou kapacitu výroby (odhadovanou v průměru na 20
%) a restrukturalizaci, aniž by nabízela řešení, zejména pokud jde o možnost jiných odvětví 
využívat dovedností pracovníků automobilového průmyslu, kteří přišli o zaměstnání.

Komise se nevyjadřuje k zásadě reciprocity v obchodních vztazích.

Zpravodaj považuje za škodlivé, že některé pojmy nebyly řádně definovány, ačkoli jsou 
nezbytnými předpoklady rámce našeho působení:

- evropský podnik: jedná se o podnik, který má sídlo v Evropě, ale výrobní jednotky 
jinde ve světě, nebo o podnik, který má jednu nebo více jednotek v Evropě, ale své 
sídlo mimo ni, nebo má své sídlo v Evropě a své továrny také v Evropě? Konečným 
cílem tohoto akčního plánu je totiž obnova růstu a zaměstnanosti v Evropě. Toho 
dosáhneme pomocí všech nástrojů s cílem pomoci všem evropským podnikům, ale 
zejména podporou usazování podniků v Evropě. Za tímto účelem musíme mít jasnou 
představu o cíli našeho působení v celé Evropě, a tuto představu zatím nemáme;

- hodnotový řetězec a výrobní řetězec, což jsou dva různé pojmy, ale jejich zachování
a rozvoj mají pro Evropu každý svůj význam. Hodnotový řetězec výrazně umístěný
v Evropě nám umožní zajistit nebo obnovit konkurenceschopnost u výrobků, které 
zvládáme nejlépe (vyspělé technologie). Zachovat konzistentní výrobní řetězec, to 
znamená před koncepcí a výrobou i po ní, zabrání Evropě v tom, aby byla přítomna 
jen částečně a ovládala jen jednu část tohoto řetězce. Bude však zapotřebí nalézt 
nejlepší rovnováhu, neboť Evropa bude čím dál méně konkurenceschopná, pokud jde
o některé náklady (zejména na energii a na pracovní sílu).

Jakou odpověď může dát Evropský parlament?

Témata rozpracovaná v rámci CARS 2020

Diskuse, již vyvolal akční plán, nás musí přivést k hlubšímu zamyšlení o mobilitě ve 
XXI. století. Nejhorším řešením je zachování současného stavu. Musíme to však provést 
pragmaticky a nenavrhovat řešení, která by nebyla spojena s očekáváním a skutečnou situací,
a tudíž nesmíme příliš předvídat poptávku, která zatím neexistuje.

Jádrem našeho působení musí proto být řešení otázky změny klimatu. A k tomu si Evropa 
zajistila takové prostředky, že jsme se stali příkladem pro zbytek planety. Avšak v tomto 
období krize musíme mít jinou prioritu, stejně významnou a evidentní: musíme odpovědět na 
mnohem všednější obavy našich spoluobčanů, to znamená na otázku ztráty 
konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, ztráty kupní síly, ničení pracovních míst a stále 
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tvrdší konkurence přicházející ze zahraničí. Za prvé a především musíme v této zprávě přinést 
odpovědi na tuto krizi důvěry.

Proto zpravodaj nejprve převzal a doplnil hlavní osy rozpracované v rámci „CARS 2020“
s cílem:

- zdůraznit technologický rozvoj (jediná komparativní výhoda, již Unie má, aby byla 
konkurencí pro země BRICS, kterou však musíme hájit a podněcovat) a výzkum 
alternativních zdrojů energie, přičemž musíme dobře zvážit jejich perspektivy na 
trhu,

- přizpůsobit regulaci stanoveným cílům,

- nalézt prostředky, díky nimž lze předvídat zítřejší dovednosti, aby se lidské zdroje 
přizpůsobily změnám poptávky a výrobních nástrojů,

- zajistit vyváženější vztahy ve výrobním řetězci s cílem podpořit konkurenci
a ochranu nejohroženějších podniků,

- optimalizovat finanční prostředky, které máme k dispozici, a v případě potřeby je 
přehodnotit,

- obnovit vnitřní trh, neboť evropské podniky dodávají převážně na evropský trh,

- zajistit spravedlivější obchodní vztahy s cílem co nejlépe napomáhat našim 
podnikům na rozvíjejících se trzích;

Správa – politický aspekt

Evropa musí urychleně vytvořit program reforem a politických mechanismů vycházející ze 
skutečného odhodlání konsolidovat naši politiku automobilového průmyslu na evropské 
úrovni. Toto hledisko bohužel v návrzích akčního plánu „CARS 2020“ chybí.

Evropa musí být reaktivnější. Činnost Komise jak na úrovni její administrativy, tak skupin na 
vysoké úrovni se musí nyní projevit na politické úrovni. To by se mohlo konkretizovat 
zahájením ambiciózní spolupráce mezi státy a Komisí. Evropa má k dispozici četné 
prostředky (vnitřní trh, mezinárodní obchod, životní prostředí, výzkum a vývoj). Zpravodaj si 
přeje, aby tato zpráva byla příležitostí ukázat, jak jich lépe využívat, jak je koordinovat a jak 
zároveň zahájit činnost na hlubokých reformách, aby tyto prostředky byly v korelaci s našimi 
záměry.

Zpravodaj se domnívá, že tato zpráva musí být příležitostí k otevřené diskusi o metodách, 
které se osvědčily, například ve Spojených státech, příležitostí k tomu, abychom si jasně 
položili otázku, jakými prostředky Evropská unie disponuje, jaká je velikost našich podniků
a jaká je divoká konkurence mezi našimi vlastními evropskými podniky, ačkoli se musíme 
vyrovnávat se stále silnější konkurencí zahraničních konkurentů jak u nás, tak na vnějších 
trzích. Musíme tuto novu světovou situaci přijmout.

Působení Evropské unie je určující ve velkém počtu oblastí. Přesto trpí závažnými nedostatky 
ve své „marketingové“ strategii. Přesněji řečeno, stále není dostatečně známa. Mimoto se 
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Evropě nedaří prodat (obchod a standardy) její technologické znalosti na mezinárodní scéně. 
To se stává velkým handicapem, neboť jestliže nic neuděláme, budeme stále závislejší na 
standardech, které jsme nevytvořili. Zpravodaj se domnívá, že nastal čas tuto situaci řešit
s cílem obnovit důvěru občanů, podniků a investorů.

Právě s cílem připomenout tyto výzvy připojil zpravodaj k této zprávě kapitolu týkající se 
„politického aspektu správy“, která v „CARS 2020“ nebyla obsažena.


