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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse tegevuskava CARS 
2020 kohta

(2013/2062(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu XVII peatüki artiklit 173 (varasema 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 157) liidu tööstuspoliitika kohta, mis käsitleb 
täpsemalt Euroopa tööstuse konkurentsivõimet,

– võttes arvesse komisjoni teatist „CARS 2020: Euroopa konkurentsivõimelise ja 
jätkusuutliku autotööstuse tegevuskava” (COM(2012)0636),

– võttes arvesse kõrgetasemelise töörühma CARS 21 aruannet Euroopa Liidu autotööstuse 
konkurentsivõime ja jätkusuutliku kasvu kohta (2012) ja aruannet 21. sajandi 
konkurentsivõimelise mootorsõidukite reguleerimissüsteemi kohta (2006),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja 
taastumiseks” (COM(2012)0582),

– võttes arvesse konkurentsinõukogu 10. ja 11. detsembri 2012. aasta järeldusi Euroopa 
tööstuse ja eriti autotööstuse olukorra kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, samuti transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

A. arvestades, et autotööstus on tööstusliku tootmisahela tugev lüli ja Euroopa 
konkurentsivõime, kasvu ja tööhõive tegur;

B. arvestades, et Euroopa autotööstus on praegu läbimas enneolematut kriisi, mis nõuab 
kiiret ja kooskõlastatud tegutsemist Euroopa Liidus;

C. arvestades, et kriis ulatub majanduslikust olukorrast kaugemale ja sunnib meid järele 
mõtlema kogu 21. sajandi liikuvuse üle, kuna iga territooriumi kasv on määratud ka selle 
kodanike liikuvuse kaudu;

D. arvestades, et kogu maailma autotööstus on läbimas kolme olulist muutust: nõudluse 
liikumine tärkava turumajandusega riikide suunas, tootmise liikumine samuti nende 
riikide poole ning kerge, kuid tajutav muutus energiaallikate kasutamises;

E. arvestades, et Euroopa autotööstus peab taaselustama konkurentsivõime ja tootlikkuse;

Poliitiline juhtimine
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1. toetab komisjoni strateegiat, millega seatakse tööstustegevus ja eriti autotööstus uuesti 
kasvu keskmesse;

2. nõuab, et komisjon kooskõlastaks tõhusamalt oma pädevusi, et CARS 2020 soovitused 
jõuaksid tegevusetappi ning ei korduks CARS 21 (detsember 2005) protsessi esimese 
etapi ebaõnnestumine, mille puhul järeldustele ei järgnenud eeldatud tegusid; palub 
selleks komisjonil kehtestada selge ja kiirendatud tegevuskava, et kooskõlastada ja 
täiendada liikmesriikide ja ettevõtete tegevust;

3. on seisukohal, et komisjoni tegevus kõnealuses sektoris kannatab oskuste ja 
tegutsemisvabaduse puudumise tõttu; palub komisjonil koostada uurimuse eesmärkide ja 
tema käsutuses olevate vahendite vahelise lahknevuste kohta, et nõukogu ja Euroopa 
Parlament saaksid alustada sellel teemal arutelu;

4. tervitab Euroopa Ülemkogu 2012. aasta detsembri järeldusi konkurentsivõime kohta 
tööstuspoliitikas; innustab liikmesriike säilitama tahe vaadata põhjalikult läbi autotööstuse 
poliitika ja luua autotööstuses Euroopa tasandil uue koostöö võimalused;

5. kutsub liikmesriike üles konkurentsivõime parandamiseks läbi viima kooskõlastatud 
struktuurireforme (maksukärped ja tööjõukulude langetamine, töökoha paindlikkus, 
bürokraatia ja maksetähtaegade vähendamine);

6. on seisukohal, et Euroopa tegevuse suhtes usalduse taastamiseks peab Euroopa Liit 
vältimatult parandama kodanike, investorite ja ettevõtete teavitamist oma tegevuskavast;

Autode tootmine ja majandus Euroopas

7. kinnitab, et tingimata tuleb hoida ja tugevdada sidusat ning dünaamilist teadustöö-, 
tootmis- ja väärtusahelat Euroopas;

8. märgib turu ja autotööstuse üldist allakäiku Euroopas, kuid avaldab kahetsust, et komisjon 
jätab välja selle allakäigu peamised põhjused, näiteks olukordade eristumine (tootjad, 
turusegmendid ja -liigid, tooted, tootmisharud) ja mitmed struktuurimuutused nõudluses 
(demograafilised, sotsioloogilised, käitumuslikud, majanduslikud ja tehnilised muutused); 
kinnitab seega, et samaaegselt Euroopa ülemaailmse tegevusega tuleb kasutada erinevaid 
lahendusi nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil;

9. avaldab kahetsust, et komisjon ei võta midagi ette ülemäärase tootmisvõimsusega, mis on 
ometi kogu autotööstuse keskne probleem, millel on vältimatult nii lühi- kui ka 
pikaajalised tagajärjed (tööstusahelale, tööhõivele, kohalikule majandusele); palub seega 
komisjonil kiiresti koostada

a. uurimus ülemäärase tootmisvõimsuse ulatuse kohta Euroopas ja heade tavade kohta 
sellega toime tulemiseks, mis on levinud peamiselt väljaspool Euroopat (Ameerika 
Ühendriikides),

b. tegevuskava, milles antakse ülevaade kõigi kättesaadavate poliitiliste jõudude kohta;

10. ümberstruktureerimise teemal:
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a. toetab komisjoni tasandil töörühma taastamist peamiste juhtude jälgimiseks ja 
tervitab rohelise raamatu avaldamist ümberstruktureerimiste kohta 
(COM(2012)0007),

b. palub ettevõtetel ja liikmesriikidel tugevdada koostööd ja ennetada kohandumisi 
tööstuses, vältimaks negatiivset välismõju tööstusahela sidususes (tööhõive, 
tootmine);

11. tuletab liikmesriikidele ja ettevõtetele meelde, et ettevõtetevahelised lähenemised 
(ostugrupid, koostöörühmad, konsortsiumid, ühinemised) mõjutavad konkurentsivõimet 
järjest teravnevas rahvusvahelises konkurentsis;

12. palub komisjonil ja liikmesriikidel suurendada konkreetseid vahendeid VKEde ja 
keskmise suurusega ettevõtjate toetuseks, kes on eelkõige alltöövõtu, tarne ja müügijärgse 
teeninduse valdkonnas kriisi esimesed ohvrid, vaatamata sellele, et nad on väärtuslikud, 
kuna neil on piisav suurus ja reageerimisvõime, et muutustele vastata;

Inimressursid

13. kinnitab, et autotööstuse töötajate oskused on Euroopa rikkus; tervitab Euroopa 
autotööstuse oskuste nõukogu loomist 2013. aastal; soovib, et loodud nõukogu selgitaks 
kiiresti välja selle valdkonna jaoks tõhusad strateegiad;

14. on hetkel seisukohal, et tööturg on autotööstuse sektori vajaduste suhtes raskustes (suur 
nõudlus kõrgelt kvalifitseeritud inseneride ja tehnikute järele); on seisukohal, et tuleb 
tingimata optimeerida avaliku sektori pakutava hariduse (kõrgetasemelised 
koolitusprogrammid, sidemed maailma parimate ülikoolidega) ja töölevõtu (töötasude 
pakett) strateegiaid, et hoida ja juurde värvata kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid;

15. palub liikmesriikidel kohandada oma õigusakte, et muuta sotsiaalne dialoog avatumaks ja 
sisukamaks (töökoha ja tehnoloogiate paindlikkus, valdkondlikud lepingud, töötajate 
kaasamine ettevõttesse);

16. soovitab liikmesriikidel ja ettevõtetel parandada töötajate täiendõpet, et ennetada tulevast 
nõudlust ja võimaldada töökaotuse puhul oma kogemusi kasutada teistes kasvavates 
sektorites;

Innovatsioon ja tehnoloogia

17. kinnitab, et tehnoloogilised uuendused on kõnealuse tööstusharu konkurentsivõime jaoks 
vajaliku eristumise tegur; kinnitab veel kord oma tahet saavutada strateegia „Euroopa 
2020” eesmärgid ja tuua esile ökoloogilisi ja säästvaid transpordivahendeid ning uusi 
tootemudeleid;

18. tervitab komisjoni ettepanekuid tehnoloogiliste arenduste kohta, kuid tuletab meelde 
nende arenduste tingimuslikku laadi lisandväärtuse ning turu- ja tööhõiveväljundite 
loomisel;
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19. on seisukohal, et kindlasti on vaja toetada peamiselt Euroopas kasutatavate vähem 
saastavate tehnoloogiate alast teadus- ja arendustegevust ning jaotusvõrkude laiendamist, 
kuid kinnitab, et nende turuletoomine peab toimuma järk-järgult ja kohandatult, et täita 
võimalikult palju sise- ja maailmaturu ootusi ja saada sotsiaalsele heakskiidu osaliseks 
autojuhtide poolt;

20. on seisukohal, et tehnoloogiliste edusammude tagamiseks peab Euroopa rajama oma 
jõupingutused järgmistele prioriteetidele:

a. tehnoloogiline lähenemine tootmis- ja tarnet käsitlevate normide suhtes,

b. ökoinnovatsiooni areng (kergsõidukid, juhti abistavad mehhanismid, mugavus), 
Euroopa toodete eristamise võimalused,

c. koostöö Euroopa ja maailma tasandil praegu veel vähekasutud valdkondades, näiteks 
jõuallikate valdkonnas,

d. võitlus oma juhtpositsiooni suurendamise eest rahvusvaheliste normide valdkonnas, 
mis tagavad meie tehnoloogiliste arengute eelise maailmaturul;

21. palub liikmesriikidel ja komisjonil toetada klastrite ja konkurentsivõimekeskuste loomist 
liikuvuse tuleviku suhtes, mis on innovatsiooni peamine allikas (prototüübid);

22. tuletab meelde, et teadus- ja arendustegevus nõuab olulist rahalist toetust (teadusega 
seotud riskid, investeeringute pikad tsüklid); avaldab siiski kahetsust, et Euroopa ei ole 
veel saavutanud eesmärki suunata 3% SKPst teadus- ja arendustegevusse; peab 
kahjulikuks liikmesriikide tehtavaid kärpeid ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate programmi ja Horisont 2020 eelarvetes, eriti transpordile 
ette nähtud eelarveridades;

23. rõhutab eesmärgikindla rahastamise säilitamist selgete prioriteetidega keskkonnahoidlike 
autode algatusele ja VKEde arendamisele;

Õiguslik reguleerimine

24. rõhutab aruka reguleerimise põhimõtte kiiret rakendamist; tuletab meelde, et tegemist on 
CARS 21 esimese rühma (2005) nõudmisega, mis on seni jäänud rahuldamata;

25. toetab komisjoni kavandatud moratooriumi kõigile uutele õigusaktidele, mis võivad 
kõigutada sektori majanduslikku tasakaalu;

26. palub sellised juba vastu võetud suunised ja otsused nende olemasolu korral, mis võivad 
takistada autotööstuse elavnemist, uuesti läbi vaadata;

27. on seisukohal, et tehniliste eeskirjade ühtlustamine kogu Euroopas on kunstliku 
konkurentsi kahjustamise vastu võitlemise seisukohast möödapääsmatu;

28. palub komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada intellektuaalomandi õiguste kaitset maailma 
tasandil ja luua Euroopa tasandil ärisaladuste kaitsestrateegia, et võidelda võltsimise ja 
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tööstusspionaaži vastu; tuletab meelde, et tehnoloogiline areng on tundlik ja haavatav 
valdkond;

Rahalised vahendid

29. palub Euroopal ja liikmesriikidel ühtlustada, optimeerida ja parandada olemasolevate 
rahaliste vahendite kasutamist, et innustada lisaks riiklikele toetustele tehtavaid 
investeeringuid soodustusmaksete (teadustegevusega seotud maksusoodustused, 
ökoloogiline bonus-malus-süsteem, vanametalliks lammutamise hüvitised) ning erasektori 
(riskikapital, investorite võrgustikud) ja avaliku sektori (Euroopa Investeerimispank) 
rahaliste vahendite kaudu;

30. peab möödapääsmatuks vajadust säilitada olemasolevate rahaliste vahendite täiendavus 
ühelt poolt ümberstruktureerimiseks ja teiselt poolt teadus- ja arendustegevuseks; palub 
selleks säilitada, isegi suurendada Euroopa Sotsiaalfondi ja Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi olemasolevaid summasid;

31. nõuab, et konkurentsistrateegiat (riigiabi eeskirjad) rakendataks konkurentsivõime ja 
tööhõive suurendamise nimel, nii nagu seda teevad meie väliskonkurendid;

32. palub lisada tingimusklausli, mis nõuab autoettevõttelt investeeringuid 
amortiseerimisperioodi jooksul tegevuse säilitamist toetatavates tootmiskohtades või 
ümberasumise puhul Euroopa eraldatud vahendid tagasi maksta;

Siseturg

33. tuletab meelde, et tugev siseturg on vältimatu eeldus autotööstuse kasvu taastamiseks;

34. nõuab, et Euroopa tugevdaks oma integratsiooni tegelikult kõikuvat konkurentsi 
tekitavates valdkondades

a. väliskonkurentidega võrreldes energia- ja toorainehinna tõusu ja kõrge euro 
vahetuskursi tõttu

b. ja siseturul sotsiaalsete normide, ettevõtetele tehtavate maksusoodustuste ja 
ostustiimulite (ökoloogilised boonused, lammutamise hüvitised) tõttu;

35. seoses müügijärgse teeninduse turuga avaldab kahetsust, et praegune õiguslik killustatus 
kahjustab autojuhte ning elutervet ja õiglast konkurentsi tööstusahelas ja liikmesriikide 
vahel; nõuab õigusaktide täielikku ühtlustamist ja palub seega liikmesriikidel

a. avada täielikult turg nähtavatele varuosadele (remondi klausel),

b. paremini teavitada autojuhte nende õigustest seoses remonditöödega;

36. kinnitab veel kord suurtootjate lennuki- ja kosmosetööstusega sarnase majandushuvi 
taastamist, et saavutada ülemaailmse konkurentsiga toimetulekuks vajalik kriitiline 
suurus;

37. juhib
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a. liikmesriikide tähelepanu alternatiivsetele lahendustele nõudluse taastamiseks 
(märgistamine, töötajate kokkuhoiukavade sihipärane kaotamine, ettevõtete 
kasutuses olevate autode maksuvabastus, materjalide ringlussevõtt),

b. ettevõtete tähelepanu turundusstrateegiatele (töötuskindlustus, garantiiaja 
pikendamine, sõidukite jagamine, internetimüük);

Välisturud ja kaubandussuhted

38. on seisukohal, et eksport arenevatele turgudele on kahtlemata tähtsal kohal ELi pikaajalise 
edu suurendamises ja et ühendused välisfondide ja -ettevõtetega on tihedalt seotud meie 
ettevõtete tulevikuga, näiteks seoses nende kasvamiseks vajalike töökohtade loomisega 
väljaspool liidu piire (eelkõige kohapeal tootmiseks ja müümiseks) ja nõudluse 
rahuldamiseks vajaliku sõidukite impordiga;

39. kinnitab, et suurt osa meie autoettevõtete konkurentsivõimet kahjustab suurenenud ja 
kohati ebaõiglaseks muutunud konkurents kolmandate riikide ettevõtetega; rõhutab, et 
komisjon korraldaks ümber oma kaubanduspoliitika,

a. kooskõlastades liikmesriikide vahendeid Euroopa ettevõtete edendamiseks ja toodete 
ning patentide kaitsmiseks väljaspool Euroopa Liitu,

b. keskendades kõik eksportimiseks mõeldud ja eriti VKEdele suunatud Euroopa 
vahendid („Small Business, Big World”), 

c. kehtestades järk-järgult vastastikkuse põhimõtte ELi kaubandussuhetes, mida 
Euroopa Komisjon on CARS 2020 tegevuskavas alahinnanud,

d. võideldes kõigi mittetariifsete tõketega seotud meetmete vastu,

e. parandades reageerimise kiirust uurimiste algatamiseks ja karistusmeetmete 
kohaldamiseks

f. ning hinnates võimalikult õiglaselt vabakaubanduslepingute mõju Euroopa 
autotootmisele:

– võttes kõigi vabakaubanduslepingute alaste läbirääkimiste mõju-uuringutes 
kasutusele sektori konkurentsivõime mõiste,

– arvestades vabakaubanduslepingute alaste läbirääkimiste tulemustes 
mõjuanalüüsi,

– koostades kumulatiivse analüüsi Euroopa autotööstuse mõju kohta kõigile samal 
perioodil läbirääkimiste etapis olevatele vabakaubanduslepingutele;

40. palub, et parlament varustaks end vahenditega, et hinnata ise iga vabakaubanduslepingu 
mõju;

41. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Mida kujutab endast Euroopa autotööstus?

Euroopa autotööstus on vaieldamatult strateegiline rikkus Euroopa Liidu majanduse ja 
tööhõive jaoks.

Euroopa Komisjon on avaldanud oma tegevuskavas CARS 2020 selle sektori tähtsuse:

– 12 miljonit otsest ja kaudset töökohta,

– 4% SKPst Euroopa tasandil,

– 90 miljardit eurot kaubandusbilansi ülejääki,

– veerand maailmatoodangust.

Nendele hinnangutele tuleb lisada tootmisahelas loodavad hüved, mis on seotud

– teadus- ja arendustegevusega: 80% erainvesteeringuid teadus- ja arendustegevusse,

– innovatsiooniga: tehnosiire, uued materjalid, elektriakud, kütuseelemendid,

– oskustega: juhtimine, tootmisprotsessi haldamine,

– ja majanduse jaoks positiivse välismõjuga: kindlustused, riigitulu laekumised;

Autotööstus on meie tööstusliku majanduse tugisammas nii reaalselt kui ka sümboolsel 
tasandil. See sektor samastub väga selgelt Euroopa tööstuse eripäraga ja väärib seega 
prioriteetset ja kiiret poliitilist tegutsemist.

Miks Euroopa Parlament tegeleb selle küsimusega?

Autotööstus on Euroopas läbimas enneolematut kriisi. 2012. aastal registreeris Euroopa vaevu 
12 miljonit müüdud tootmisühikut vastukaaluks 2007. aastal ehk vahetult enne kriisi müüdud 
ligikaudu 17 miljonile ühikule, mis on kõige madalam tase alates 1995. aastast. Alates 
2013. aastast on näitajad taandumas, mis viib meid tagasi 1990. aastate algusesse. Selle 
languse põhjuseid tuleb otsida Euroopa majapidamiste järsu ja püsiva ostujõu vähenemises. 
Sõiduki ostmine ja ülalpidamine on majapidamiskuludes eluasemekulude järel teisel kohal.

Eurooplased mõtlevad selle tootmisharu tulevikule, mis juba üksi näitab majanduse üldseisu 
ja millele pööratud avalik ja meedia tähelepanu on tõusnud haripunkti. Seetõttu on Euroopa 
Parlamendil kui ainsal otsese esindamise institutsioonil ülesanne vastata nende muredele. 
Vaatamata sellele, et käesolev raport ei ole mingil määral siduv ja et Euroopa Liidul on vähe 
võimalusi, et otse kriisi mõjutada, leiab raportöör, et parlamendil on kohustus tutvuda 
teemaga süvitsi ja muutuda jõuks, kes esitab Euroopa institutsioonidele, liikmesriikidele ja 
ettevõtetele ettepanekuid.
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Käesoleva raporti eesmärk on viia riiklik poliitika sõnadest tegudeni. Raport peab andma 
olulise lisaväärtuse komisjoni tegevuskavale. Arvestades käsitletavate teemade suurt arvu, 
pidas raportöör oluliseks, et raportit läbiks selgelt eristatav keskne juhtmõte: tööstustootmine.

Kas tegevuskava on rahuldav?

Raportöör toetab komisjoni tehtud tööd CARS 2020 tegevuskavaga ja kõiki institutsiooni 
tasandil loodud kontakte sektori erinevate ettevõtjate vahel (kõrgetasemelise CARS 21 
töörühma loomine ja taaskäivitamine). Komisjon on arendanud tegevust, mille ülesanne on 
viia autotööstuse tootmine tagasi majanduse arengu keskmesse. Kui vaid mõne aasta eest 
panustas Euroopa täielikult teenindussektorisse, siis tänased juhid tunnistavad tugeva ja 
kestva tootmisbaasi taastamise majanduslikku ja sotsiaalset väärtust. See on julge poliitiline 
otsus, mida meil tuleb toetada. Tootmisbaasi taastamine Euroopas tähendab samuti muutumist 
vähem sõltuvaks meie konkurentidest. CARS 2020 tegevuskava on esimene valdkondlik 
lähenemisviis, mida komisjon on arendanud Lissaboni lepingust alates. See on hea märk, mis 
näitab, et komisjon soovib muuta autotööstuse prioriteediks. Tegevuskava eelis on koondada 
ühte dokumenti kõik autotööstuses pädevad valdkonnad. Üldiselt tervitab raportöör komisjoni 
kavatsust parandada tööstuse osa SKPs ja kasvatada selle sektori osa praeguselt 16%-lt 20%-
le 2020. aastaks. Selle saavutamiseks tuleb meil samas luua vahendid.

Raportöör on seisukohal, et tegevuskavas esineb nõrkusi ja puudusi, eriti kõrgetasemelise 
töörühma CARS 21 järelduste puhul (juuni 2012). Seega on aruanne osaline ja väljapakutud 
lahendused vähem siduvad, kui alguses loodeti.

Komisjon piirdub enamjaolt ülevaatega autotööstuse üldise ja läbiva olukorra kohta. 
Raportöör on seisukohal, et kaugemale ulatuv analüüs sunniks meid eristama majanduslikke 
olukordi ja andma erinevaid vastuseid, kuna majanduskriis ei mõjuta samal viisil

– autotootjaid (sisemine korraldus, müügistrateegiad, turud),

– turusegmente (kvaliteetsed, üld- ja algtaseme tooted) ja tooteid (autod, raskeveokid, 
kaherattalised sõidukid) ning

– tootmisharusid (varuosade tootjad, autotootjad, tarnimine ja müügijärgne teenindus).

Raportöör avaldab kahetsust, et komisjon alahindab nõudluses toimuvaid rohkeid 
struktuurimuutusi, mis on Euroopa turu allakäigu peamine põhjus:

– demograafilised muutused: linnastumine, vananev elanikkond,

– sotsioloogilised ja käitumuslikud muutused: kollektiivne liikuvus, sõidukitele 
juurdepääsu piiramine linnakeskustes, elukohast sõltuvad erinevad kasutustavad, 
markide kuvandid,

– majanduslikud muutused: sõidukile kulutatava keskmise ostukorvi vähenemine, 
kütusehindade kasv, kasutatud autode turu plahvatuslik kasv,

– tehnilised muutused: sõidukite kasutusea pikenemine ja nende kvaliteedi oluline 
paranemine.
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Tuleb lisada, et komisjon üksnes nimetab ülemäärast tootmisvõimsust (hinnatakse keskmiselt 
20%-le) ja struktuurimuutusi, pakkumata välja lahendusi, eriti seoses teiste sektorite 
võimalustega saada kasu tööta jäänud autotööstuse töötajate tööstusalastest oskustest.

Komisjon ei ütle midagi kaubandussuhete vastastikkuse põhimõtte kohta.

Raportöör peab kahjulikuks, et mõningaid mõisteid ei ole selgelt määratletud, kuigi need on 
meie tegevuse möödapääsmatu eeldus:

– Euroopa ettevõte: kas tegemist on ettevõttega, mille peakorter on Euroopas, aga 
tootmisüksused asuvad mujal maailmas, või ettevõttega, millel on mitu tootmisüksust 
Euroopas, kuid mille peakorter asub väljaspool Euroopat, või ettevõttega, mille 
peakorter ja tehased asuvad Euroopas? Tegevuskava lõppeesmärk on siiski taastada 
majanduskasv ja tööhõive Euroopas. Seda saame saavutada, kasutades kõiki 
majandushoobasid kõigi Euroopa ettevõtete abistamiseks, aga eriti, kui toetame 
ettevõtete rajamist Euroopasse. Selleks peab meil olema oma tegevuse eesmärkidest 
selge visioon kogu Euroopa jaoks, mida aga seni ei ole veel vastu võetud;

– väärtusahel ja tootmisahel, mis on küll erinevad mõisted, kuid mille säilitamine ja 
arendamine on Euroopa jaoks omal viisil vajalik. Tugeva väärtusahela rajamine 
Euroopas võimaldaks meil luua või taastada nende toodete konkurentsivõime, milles 
oleme kõige pädevamad (kõrgtehnoloogia). Järjepideva, st disainist tootmiseni 
kulgeva tootmisahela säilitamine võimaldaks Euroopal vältida ainult ühe ahela osa 
juhtimist. Siiski tuleb leida parim tasakaal, kuna Euroopa on mõnede kulude 
(täpsemalt energia ja tööjõu) valdkonnas muutumas järjest vähem 
konkurentsivõimeliseks.

Millise lahenduse saab pakkuda Euroopa Parlament?

CARS 2020 tegevuskavas arendatud teemad

Tegevuskavas algatatud arutelu peab meid panema põhjalikumalt järele mõtlema liikuvuse üle 
21. sajandil. Status quo on kõige halvem lahendus. Kuid me peame tegutsema pragmaatiliselt, 
hoidudes välja pakkumast lahendusi, mis ei ole seotud ootuste ega tegelikkusega, ja seega 
liigselt ennetamast esialgu olematut nõudlust.

Seega peab kliimamuutuste küsimus jääma tõepoolest meie tegevuse keskmesse. Euroopa on 
selles vallas loonud nii palju vahendeid, et oleme muutunud eeskujuks kogu maailmas. Kuid 
kriisi ajal peab meil olema teine prioriteet, mis on niisama tähtis ja oluline: vastata oma 
kaaskodanike palju igapäevasematele muredele, st Euroopa majanduse konkurentsivõime, 
ostujõu ja töökohtade kadumisele ning väljastpoolt tuleva konkurentsi teravnemisele. 
Ennekõike tuleb meil leida lahendused just usalduskriisile.

Seetõttu võttis raportöör üle ja täiendas kõiki CARS 2020 tegevuskava põhisuundi, et teha 
järgmist:
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– rõhutada tehnoloogilist arengut (ainus võrreldav eelis, mis liidul on BRIC-riikidega 
konkureerimiseks, kuid mida me peame kaitsma ja innustama) ja teadustööd 
alternatiivsete energiaallikate valdkonnas, kuid kaaludes hoolikalt läbi nende 
turulelaskmise,

– kohandada õigusakte kindlate eesmärkidega,

– leida vahendeid tulevaste oskuste ennetamiseks, et kohandada inimressursid 
nõudluse ja tootmisvahendite muutustele,

– tasakaalustada paremini suhteid tootmisahela sees, et suurendada kõige 
haavatavamate ettevõtete konkurentsivõimet ja kaitset,

– optimeerida meie käsutuses olevaid rahalisi vahendeid ja vajaduse korral neid 
taasluua,

– uuesti aktiveerida siseturg, kuna Euroopa ettevõtted varustavad peamiselt Euroopa 
turgu,

– muuta kaubandussuhted õiglasemaks, et toetada parimal võimalikul viisil meie 
ettevõtteid tärkavatel turgudel.

Poliitiline juhtimine

Euroopa peab kiiresti kehtestama poliitiliste reformide ja mehhanismide tegevuskava, mis 
lähtuks tõelisest tahtest kindlustada meie autotööstuse strateegia Euroopa tasandil. Just see 
aspekt puudub paraku CARS 2020 tegevuskava ettepanekutest.

Euroopa peab muutuma reageerivamaks. Komisjoni poolt nii haldusalaselt kui ka 
kõrgetasemeliste rühmade raames tehtavas töös tuleb nüüd muuta poliitilist suunda. See võib 
tähendada näiteks ambitsioonika koostöö loomist liikmesriikide ja komisjoni vahel. Euroopa 
käsutuses on mitmeid vahendeid (siseturg, rahvusvaheline kaubandus, keskkond, teadus- ja 
arendustegevus). Raportöör soovib, et käesolev raport annaks võimaluse näidata, kuidas neid 
paremini kasutada ja kooskõlastada ning kuidas samal ajal alustada põhjalike reformidega 
nende vahendite seostamiseks meie eesmärkidega.

Raportöör on seisukohal, et käesolev raport peab andma võimaluse arutleda avalikult 
meetodite üle, mis on end tõestanud näiteks Ameerika Ühendriikides, esitada selgelt küsimus 
Euroopa Liidu käsutuses olevate vahendite, meie ettevõtete suuruse ja niivõrd tiheda 
konkurentsi kohta, mida loovad meie oma Euroopa ettevõtted, samal ajal kui me peame 
tegelema väliskonkurentide järjest tugevama konkurentsiga nii siinsetel kui ka välisturgudel. 
Peame selle ülemaailmse uuenduse omaks võtma.

Euroopa Liidu tegevus on määrav paljudes valdkondades. Sellele vaatamata kannatab ELi 
turundusstrateegia oluliste puuduste tõttu. Täpsemalt on tegemist maine olulise puudumisega. 
Teiselt poolt on Euroopal raskusi oma tehnoloogiliste oskuste müümisega (kaubandus ja 
normid) rahvusvahelisel areenil. See on tõsine takistus, kuna juhul, kui me midagi ette ei võta, 
muutume järjest sõltuvamaks normidest, mida me ei ole ise välja arendanud. Raportöör arvab, 
et on aeg parandada seda olukorda ja taastada kodanike, ettevõtete ja investorite usaldus.
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Just nende probleemide esiletoomiseks on raportöör lisanud käesolevale raportile peatüki 
poliitilise juhtimise kohta, mida ei olnud esitatud CARS 2020 tegevuskavas.


