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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

CARS 2020 -toimintasuunnitelmasta: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä 
eurooppalainen autoteollisuus
(2013/2062(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII osaston 
173 artiklan (entinen EY:n perustamissopimuksen 157 artikla), joka käsittelee unionin 
teollisuuspolitiikkaa ja jossa nimenomaisesti mainitaan unionin teollisuuden kilpailukyky,

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”CARS 2020: Kilpailukykyistä ja kestävää 
eurooppalaista autoteollisuutta koskeva toimintasuunnitelma” (COM(2012)0636),

– ottaa huomioon korkean tason CARS 21 -ryhmän kertomukset, joissa tarkastellaan 
Euroopan unionin autoteollisuuden kilpailukykyä ja kestävää kasvua (2012) ja 
kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehystä 2000-lukua varten (2006),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden 
kasvua ja elpymistä varten” (COM(2012)0582),

– ottaa huomioon 10. ja 11. joulukuuta 2012 järjestetyn kilpailukykyneuvoston päätelmät 
unionin teollisuuden ja erityisesti autoteollisuuden tilanteesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, 
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013),

A. katsoo, että autoteollisuus on samalla sekä merkittävä teollisuuden tuotantoketjun osa että 
kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä edistävä perustavan tärkeä tekijä unionin kannalta;

B. katsoo, että unionin autoteollisuus on ajautunut ennennäkemättömään kriisiin, joka 
edellyttää kiireellisten ja koordinoitujen toimien toteuttamista Euroopan unionissa;

C. katsoo, että kriisi on ylittänyt suhdannekehityksen ja pakottaa tarkastelemaan uudelleen 
liikkuvuutta koko 2000-luvulla, koska alueiden asukkaiden liikkuvuus vaikuttaa myös 
alueiden kasvuun;

D. katsoo, että autoteollisuuden alalla on koettu maailmanlaajuinen kolmitahoinen 
vallankumous, jossa kysyntä on kohdistunut nousevan talouden maihin, tuotanto on 
siirtynyt näihin maihin ja käytetyt energialähteet ovat muuttuneet maltillisesti mutta 
selvästi havaittavasti;

E. katsoo, että on palautettava unionin autoteollisuuden kilpailukyky ja tuottavuus;

Poliittinen hallintotapa
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1. tukee komission uutta strategiaa, jossa pyritään palauttamaan teollisuuden ja erityisesti 
autoteollisuuden asema kasvun ytimeen;

2. edellyttää, että Euroopan komissio koordinoi tehokkaammin omaa toimivaltaansa, jotta 
CARS 2020 -toimintasuunnitelman suositukset pantaisiin täytäntöön ja jotta CARS 21 
-prosessin ensimmäisen vaiheen (joulukuu 2005) epäonnistuminen ei toistuisi; toteaa, ett 
sen päätelmien johdosta ei ole toteutettu odotettuja toimenpiteitä; kehottaa komissiota
tässä tarkoituksessa laatimaan selkeän ja nopeutetun toimintasuunnitelman jäsenvaltioiden 
ja yrityksien toimien koordinoimiseksi ja täydentämiseksi;

3. arvioi, että toimivallan ja liikkumavaran puute haittaa komission toimintaa tällä alalla; 
kehottaa sitä toteuttamaan tutkimuksen, jossa tuodaan esille tavoitteiden ja komission 
käytössä olevien varojen välinen ero, keskustelun aloittamiseksi neuvostossa ja 
parlamentissa;

4. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2012 järjestetyn kilpailukykyneuvoston päätelmiin 
teollisuuspolitiikasta; kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan toimien toteuttamista, jotta 
tarkistetaan syventävästi autoteollisuutta koskevaa politiikkaa ja vahvistetaan uutta 
yhteistyötä autoteollisuuden alalla unionissa;

5. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan koordinoituja rakenneuudistuksia kilpailukyvyn 
edistämiseksi (verojen ja työvoimakustannuksien alentaminen, työn joustavuus, 
byrokraattisen rasituksen vähentäminen ja maksuaikojen lyhentäminen);

6. katsoo, että palauttaakseen luottamuksen toimintaansa kohtaan unionin on parannettava 
toimintasuunnitelmaansa koskevaa viestintää kansalaisiin, sijoittajiin ja yrityksiin nähden;

Talous ja autoteollisuus unionissa

7. toteaa, että on ehdottoman tärkeää ylläpitää ja vahvistaa johdonmukaista ja dynaamista 
tutkimus-, tuotanto- ja arvoketjua unionin alueella;

8. ottaa huomioon automarkkinoiden ja -teollisuuden yleisen taantumisen unionissa, mutta 
pitää valitettavana, että komissio jättää huomiotta taantuman perussyyt, kuten tilanteiden 
eriytymisen (valmistajat, markkinasegmentit ja -tyypit, tuotteet, toimialat) ja kysynnän 
moninaiset rakenteelliset muutokset (demografiset, sosiologiset, käyttäytymiseen liittyvät, 
taloudelliset ja tekniset); toteaa näin ollen, että tilanteisiin on vastattava eri tavoin niin 
kansallisesti kuin unionissa, toteuttaen samalla kokonaisvaltaisia toimia unionissa;

9. pitää valitettavana, että komissio jättää huomiotta tuotannon ylikapasiteetin, vaikka se 
onkin koko alalla keskeinen ongelma ja aiheuttaa väistämättä lyhyen ja keskipitkän 
aikavälin vaikutuksia (ketju, työpaikat, alueellinen talous); kehottaa näin ollen komissiota 
laatimaan nopeasti

a. tutkimuksen ylikapasiteetin laajuudesta unionissa ja sen torjumiseen liittyvistä 
hyvistä käytännöistä, erityisesti unionin ulkopuolella (Yhdysvallat)

b. toimintasuunnitelman, jossa tuodaan esille kaikki käytettävissä olevat poliittiset 
välineet;
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10. rakenneuudistuksien alalla

a. kannattaa työryhmän uudelleen aktivoimista komissiossa tärkeimpien tapauksien 
seuraamiseksi ja suhtautuu myönteisesti rakenneuudistuksiin liittyvistä tehokkaista 
käytännöistä laaditun vihreän kirjan (COM(2012)0007) julkaisemiseen;

b. kehottaa yrityksiä ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä ja teollisuuden 
mukautuksien ennakoimista, jotta estetään kielteisten ulkoisten vaikutusten 
kohdistuminen teollisuuden tuotantoketjun eheyteen (työpaikat, tuotanto);

11. muistuttaa jäsenvaltioita ja yrityksiä siitä, että yrityksien lähentäminen (yhteisostoryhmät, 
yhteistyö, konsortiot, fuusiot) on yksi kilpailukykyä edistävistä tekijöistä, joilla torjutaan 
entistä voimakkaampaa kansainvälistä kilpailua;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan erityisesti pk-yrityksiä ja keskikokoisia 
yrityksiä, joihin kriisi kohdistuu ensivaiheessa, tukevia erityisvälineitä alihankinnan, 
jakelun ja huoltopalvelujen alalla, vaikka pk-yritykset ja keskikokoiset yritykset ovatkin 
kokonsa ja riittävän reaktiokykynsä ansiosta suotuisassa asemassa muutoksiin 
vastaamiseksi;

Inhimilliset voimavarat

13. vakuuttaa, että autoteollisuuden työntekijöiden osaaminen on valtti unionille; suhtautuu 
myönteisesti eurooppalaisen autoteollisuuden osaamisneuvoston luomiseen vuoden 2013 
aikana; toivoo, että sen avulla on mahdollista laatia nopeasti tehokasta alaa koskevaa 
politiikkaa;

14. katsoo, että tällä hetkellä työmarkkinat eivät pysty vastaamaan alan tarpeisiin (korkeasti 
koulutettujen insinöörien ja teknikkojen suuri kysyntä); katsoo, että on ehdottoman 
tärkeää optimoida julkisia koulutusstrategioita (osaamispolut, yhteydet maailman 
parhaisiin korkeakouluihin) ja yrityksien rekrytointistrategioita (”palkkapaketit”) 
korkeasti koulutettujen työntekijöiden säilyttämiseksi ja houkuttelemiseksi;

15. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan niiden lainsäädäntöä, jotta edistetään 
työmarkkinaosapuolien avoimempaa ja rakentavampaa vuoropuhelua (työn ja 
teknologioiden joustavuus, toimialasopimukset, työntekijöiden osallisuus yrityksissä);

16. suosittelee, että jäsenvaltiot ja yritykset edistävät työntekijöiden jatkuvaa koulutusta, jotta 
ennakoidaan tulevaa kysyntää ja varmistetaan, että mikäli työpaikkoja menetetään, 
työntekijöiden osaaminen hyödyttää muita kasvavia aloja;

Innovaatiot ja teknologia

17. vakuuttaa, että tekninen innovointi on keskeinen erottava tekijä teollisuudenalan 
kilpailukyvyn kannalta; vahvistaa uudelleen halunsa saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet sekä nostaa esiin kustannustehokkaita ja kestäviä liikennemuotoja ja uusia 
tuotantomuotoja;
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18. suhtautuu tekniikan edistymisen alalla myönteisesti komission ehdotuksiin mutta 
muistuttaa sen suunnitelmien ehdollisesta luonteesta pyrittäessä varmistamaan lisäarvon 
tuottaminen, markkinoille pääsy ja työllistyminen;

19. katsoo, että on ehdottoman tärkeää suosia tutkimusta ja kehitystä vähemmän saastuttavia 
energiamuotoja hyödyntävän tekniikan alalla, pääasiassa unionissa, ja jakeluverkkojen 
käyttöönottoa, mutta toteaa, että mainittujen energiamuotojen markkinoille saattaminen on 
toteutettava vaiheittain ja asianmukaisesti, jotta voidaan huomioida mahdollisimman 
hyvin sisä- ja maailmanmarkkinoiden odotukset ja autoilijoiden sosiaalinen hyväksyntä;

20. katsoo, että unionin toimien on perustuttava tiettyihin painopistealoihin, joilla 
vakiinnutetaan tekniikan edistyminen ja joita ovat

a. tekniikan lähentäminen erityisesti tuotannon ja jakelun alkuvaiheissa noudatettaviin 
normeihin nähden

b. ekoinnovaatioiden (kevytajoneuvot, ajoneuvon hallintaa helpottavat järjestelmät, 
mukavuus) kehittäminen unionin tuotteita eriyttävinä tekijöinä

c. unionissa ja maailmanlaajuisesti tehty yhteistyö aloilla, joita ei ole vielä hyödynnetty 
laajemmin, erityisesti käyttövoiman alalla

d. unionin johtoaseman laajentaminen kansainvälisiin normeihin nähden, joilla 
varmistetaan unionissa saavutetun teknisen kehityksen valta-asema 
maailmanmarkkinoilla;

21. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kannustamaan klusterien ja kilpailukykykeskittymien 
luomista tulevaisuuden liikennemuotoja varten, jotka ovat jatkuva innovoinnin lähde 
(prototyypit);

22. muistuttaa, että tutkimus ja kehitys edellyttävät huomattavaa taloudellista panostusta 
(tieteellinen riski, pitkä investointisykli); pitää kuitenkin valitettavana, että unionissa ei 
ole vielä saavutettu tavoitetta, jonka mukaan kolme prosenttia BKT:stä olisi sijoitettava 
tutkimukseen ja kehitykseen; katsoo, että jäsenvaltioiden COSME- ja Horisontti 2020 
-ohjelmiin – erityisesti liikennettä koskeviin budjettikohtiin – suunnittelemat leikkaukset 
ovat haitallisia;

23. korostaa kunnianhimoisen rahoituksen ylläpitämistä selkeiden painopistealojen, kuten 
vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskevan Green Car -aloitteen ja pk-yrityksien kehittämisen 
kohdalla;

Sääntely

24. painottaa järkevän sääntelyn periaatteen nopeaa käyttöönottoa; muistuttaa, että kyse oli 
ensimmäisen CARS 21 -työryhmän laatimasta pyynnöstä (2005), joka on sittemmin jäänyt 
kuolleeksi kirjaimeksi;

25. suhtautuu myönteisesti komission esittämään moratorioon, jota sovelletaan kaikkeen 
uuteen sääntelyyn, joka uhkaa horjuttaa alan taloudellista tasapainoa;
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26. kehottaa tarkastelemaan tarvittaessa uudelleen joitakin jo päätettyjä suuntaviivoja ja 
tehtyjä päätöksiä, jotka saattavat vaikeuttaa autoteollisuuden elvyttämistä;

27. katsoo, että on syytä sovittaa yhteen teknistä sääntelyä koko unionissa, jotta torjutaan 
keinotekoisia kilpailun vääristymiä;

28. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa 
maailmanlaajuisesti ja laatiman strategian, jolla suojataan liikesalaisuuksia unionissa, jotta 
torjutaan väärentämistä ja teollisuusvakoilua; muistuttaa, että tekninen kehitys on altis ja 
herkkä ala;

Taloudelliset resurssit

29. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita sovittamaan yhteen, optimoimaan ja vahvistamaan 
saatavilla olevien taloudellisten resurssien käyttöä, jotta kannustetaan investointia yli 
valtiontukitason verokannustimien (tutkimustoiminnan perusteella myönnettävät 
verovähennykset, ympäristöbonus-malus-järjestelmä, romutuspalkkiot) sekä yksityisten 
(riskipääomarahastot, bisnesenkelit) ja julkisten (Euroopan investointipankki) 
rahoitusvälineiden kautta;

30. katsoo, että on välttämättä ylläpidettävä käytettävissä olevien resurssien täydentävyyttä 
yhtäältä rakenneuudistuksia ja toisaalta tutkimusta ja kehitystä varten; kehottaa tästä 
syystä ylläpitämään ja jopa lisäämään Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan 
globalisaatiorahaston käytössä olevia määrärahoja;

31. edellyttää, että kilpailupolitiikan (valtiontukea koskeva sääntely) avulla on edistettävä 
kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä koskevaa politiikkaa ulkomaisten kilpailijoiden 
noudattamien käytäntöjen mukaisesti;

32. kehottaa lisäämään ehdollisuuslausekkeen, jossa autoalan yritys velvoitetaan tuettujen 
investointien takaisinmaksuaikana ylläpitämään toimintaa tuetussa kohteessa tai 
maksamaan takaisin unionin myöntämät varat, mikäli yrityksen toiminta siirretään 
muualle;

Sisämarkkinat

33. muistuttaa, että autoteollisuuden kasvun elvyttäminen edellyttää välttämättä vakaita 
sisämarkkinoita;

34. kehottaa unionia vahvistamaan yhdentymistä aloilla, joilla syntyy epätasapainoista 
kilpailua

a. suhteessa ulkomaisiin kilpailijoihin: korkeat energia- ja raaka-ainekustannukset, 
euron kallis vaihtokurssi, ja

b. sisämarkkinoilla: sosiaaliset normit, yrityksille myönnettävät veroedut ja hankintaan 
liittyvät kannustimet (ympäristöbonukset, romutuspalkkiot);

35. pitää valitettavana, että huoltopalvelujen markkinoilla tapahtuva sääntelyn pirstoutuminen 
aiheuttaa haittaa autoilijoille sekä teollisuuden tuotantoketjussa ja jäsenvaltioiden välillä 
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käytävälle terveelle ja rehelliselle kilpailulle; kannattaa sääntelyn täysimääräistä 
yhteensovittamista ja kehottaa erityisesti jäsenvaltioita

a. avaamaan näkyvien varaosien markkinat kokonaisuudessaan (”korjauslausekkeen” 
hyväksyminen)

b. parantamaan autoilijoille annettavaa tietoa heidän oikeuksistaan korjauksiin;

36. vahvistaa uudelleen, että teollisuuden suuryrityksien uudelleen perustamisesta esimerkiksi 
ilmailuteollisuuden alalla ja avaruusalalla aiheutuu taloudellista hyötyä, jotta saavutetaan 
tarvittava kriittinen massa maailmanlaajuiseen kilpailuun vastaamiseksi;

37. kiinnittää

a. jäsenvaltioiden huomion vaihtoehtoisiin ratkaisuihin kysynnän vauhdittamiseksi 
(laatutodistukset, työntekijöille tarkoitettujen säästöjärjestelmien ohjattu 
vapauttaminen, yritysryppäiden vapauttaminen verotuksesta, materiaalien kierrätys)

b. yrityksien huomion markkinointistrategioihin (työttömyysvakuutus, takauksen 
jatkaminen, yhteiskäytössä olevat ajoneuvot, internet-myynti);

EU:n ulkopuoliset markkinat ja kauppasuhteet

38. katsoo, että kehittyville markkinoille suuntautuva vienti on kiistatta keino maksimoida 
menestys pitkällä aikavälillä ja että liittoutuminen ulkomaisten rahastojen ja yrityksien 
kanssa on erottamattomasti sidoksissa yrityksien tulevaisuuteen, kuten tuotantolaitoksien 
sijoittaminen unionin rajojen ulkopuolelle kasvun varmistamiseksi (erityisesti paikan 
päällä tapahtuvaa tuotantoa ja myyntiä varten) ja ajoneuvojen maahantuonti kysynnän 
tyydyttämiseksi;

39. toteaa, että lukuisten unionin autoalan yrityksien kilpailukyky heikkenee, mikä johtuu 
kolmansista valtioista peräisin olevien yrityksien lisääntyneestä ja toisinaan 
epärehellisestä kilpailusta; vaatii, että komission on organisoitava kauppapolitiikkaansa 
uudelleen

a. koordinoimalla jäsenvaltioiden välineitä, joilla edistetään unionin yrityksiä ja 
puolustetaan tuotteita ja patentteja ulkomailla

b. keskittämällä kaikki unionin välineet, jotka on tarkoitettu vientiä varten, ja erityisesti 
ne, jotka on kohdistettu pk-yrityksiin (”Pieni yritys, suuri maailma”)

c. sijoittamalla vaiheittain vastavuoroisuuden periaatteen kauppasuhteiden ytimeen, 
mitä komissio väheksyy CARS 2020 -tiedonannossa

d. torjumalla kaikkia toimia, jotka liittyvät tullien ulkopuolisiin esteisiin

e. parantamalla reaktioaikaa tutkimuksien aloittamiseksi ja vastatoimien toteuttamiseksi

f. arvioimalla mahdollisimman tarkasti vapaakauppasopimuksien vaikutusta unionin 
autoteollisuuteen siten, että
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– sisällytetään alan kilpailukykyä koskeva käsite kaikkien 
vapaakauppasopimusneuvottelujen yhteydessä toteutettaviin 
vaikutuksenarviointeihin

– toteutetaan vaikutuksenarviointi vapaakauppasopimusneuvottelujen päätteeksi

– laaditaan kumulatiivinen analyysi siitä, miten kaikki samalla jaksolla käytävät 
vapaakauppasopimusneuvottelut vaikuttavat unionin autoteollisuuteen;

40. katsoo, että parlamentilla on oltava keinot arvioida kunkin vapaakauppasopimuksen 
vaikutusta;

41. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioille.



PE513.268v01-00 10/14 PR\939496FI.doc

FI

PERUSTELUT

Mitä autoteollisuus merkitsee unionille?

Unionin autoteollisuus tuottaa kiistatonta ja strategista etua Euroopan unionin talouden ja 
työllisyyden kannalta.

Euroopan komissio selvittää CARS 2020 -toimintasuunnitelmassaan, millainen alan merkitys 
on:

– se työllistää 12 miljoonaa ihmistä välittömästi ja välillisesti

– sen osuus BKT:stä on neljä prosenttia unionissa

– sen kauppataseen ylijäämä on suuruudeltaan 90 miljardia euroa

– se vastaa neljäsosasta maailmanlaajuisesta tuotannosta.

Näihin arvioihin on myös syytä lisätä tuotantoketjun alku- ja loppuvaiheessa tuotetut edut, 
jotka liittyvät

– tutkimukseen ja kehitykseen: 80 prosenttia yksityisistä investoinneista tutkimukseen 
ja kehitykseen

– innovointiin: teknologian siirrot, uudet materiaalit, sähköparistot, polttokennot

– taitotietoon: hallinnointi, tuotantoprosessien hallinta

– talouden kannalta myönteisiin ulkoisiin tekijöihin: vakuutukset, valtion tulot.

Autoteollisuus on yksi teollisuustalouden pilareista niin tosiasiallisesti kuin symbolisesti. Ala 
ilmentää hyvin selvästi unionin teollisuuden erityispiirteitä, minkä vuoksi on toteutettava 
nopeasti ensisijaisia poliittisia toimenpiteitä.

Miksi Euroopan parlamentti tarkastelee tällaista kysymystä?

Unionissa autoteollisuus on ajautunut ennennäkemättömään kriisiin. Vuonna 2012 unionissa 
myytiin noin 12 miljoonaa autoa – alhaisin taso vuoden 1995 jälkeen – verrattuna 
17 miljoonaan vuonna 2007 juuri ennen kriisiä. Vuoden 2013 alussa kerättyjen tietojen 
mukaan määrä on vähentynyt entisestään 1990-luvun alun tasolle. Syynä on unionin 
kotitalouksien ostovoiman äkillinen ja pysyvä heikentyminen. Ajoneuvon hankinta ja ylläpito 
on toiseksi suurin yksittäinen menoerä kotitalouksissa heti asumiseen liittyvien kustannuksien 
jälkeen.

Unionissa pohditaan tämän tuotantoalan tulevaisuutta: se symboloi itsessään talouden yleistä 
tilaa, ja huomio, jota siihen kiinnitetään tiedotusvälineissä ja kansalaisten keskuudessa, on 
huipussaan. Tästä seuraa, että Euroopan parlamentin on vastattava huolenaiheisiin ainoana 
suoraan edustukseen perustuvana toimielimenä. Siitä huolimatta, että tällä asiakirjalla ei ole 
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velvoittavaa vaikutusta ja että Euroopan unionilla on vain vähän liikkumavaraa, jotta se voisi 
vaikuttaa välittömästi kriisiin, esittelijä katsoo, että tehtävänämme on perehtyä aiheeseen 
syventävästi ja esittää ehdotuksia unionin toimielimille, jäsenvaltioille ja yrityksille.

Asiakirjan tavoitteena on oltava, että julkisten toimien yhteydessä siirrytään sanoista tekoihin. 
Euroopan komission toimintasuunnitelmaan nähden on tuotettava merkittävää lisäarvoa. 
Ottaen huomioon tarkasteltujen aiheiden moninaisuuden esittelijä on pitänyt tärkeänä, että 
asiakirjassa on selvästi tunnistettavissa oleva ja keskeinen punainen lanka: teollinen tuotanto.

Onko toimintasuunnitelma hyväksyttävä?

Esittelijä suhtautuu myönteisesti toimiin, joita Euroopan komissio on toteuttanut CARS 2020 
-toimintasuunnitelmansa myötä, ja kaikkiin toimielinten välisiin yhteyksiin, joita on luotu 
alan eri toimijoiden kesken (korkean tason CARS 21 -ryhmän perustaminen ja uudelleen 
aktivoiminen). Komissio on luonut dynamiikkaa, joka perustuu autoteollisuuden 
palauttamiseen taloudellisen kehityksen keskipisteeseen. Vaikka unionissa päätettiin vielä 
muutama vuosi sitten panostaa palveluihin, päättäjät ovat nyt todenneet, että on taloudellisesti 
ja sosiaalisesti tärkeää varmistaa vahva ja kestävä tuotantopohja. Tätä rohkeaa poliittista 
valintaa on syytä tukea. Elvyttämällä tuotantopohjaa maanosassamme vähennämme myös 
riippuvuuttamme kilpailijoista.

CARS 2020 on ensimmäinen alakohtainen lähestymistapa, jonka komissio on kehittänyt 
Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Se on hyvä merkki, joka osoittaa, että komissio 
haluaa asettaa autoteollisuuden etusijalle. Toimintasuunnitelmassa on se hyvä puoli, että siinä 
tiivistetään yhteen asiakirjaan kaikki toimivallan alat, jotka liittyvät autoteollisuuteen. 
Esittelijä suhtautuu yleisesti myönteisesti siihen, että komissio pyrkii lisäämään teollisuuden 
osuutta BKT:stä nykyisestä 16 prosentista 20 prosenttiin vuonna 2020. Sitä varten on 
kuitenkin vielä annettava tarvittavat välineet.

Esittelijä katsoo, että toimintasuunnitelman soveltamisalaan liittyy heikkouksia ja puutteita, 
erityisesti ja suurelta osin korkean tason CARS 21 -ryhmän päätelmiin (kesäkuu 2012) 
nähden. Päätelmät ovat näin ollen vain osittaisia ja ehdotetut ratkaisut toivottua vähemmän 
houkuttelevia.

Komissio tyytyy yleisesti luomaan katsauksen autoteollisuuden yleiseen ja monialaiseen 
tilanteeseen. Esittelijä katsoo, että syventävämpi analyysi pakottaa eriyttämään 
suhdannekehitystä ja vastaamaan tilanteisiin eri tavoin, koska taloudellinen kriisi ei vaikuta 
samalla tavalla

– valmistajiin (sisäinen organisaatio, myyntistrategiat, markkinat)

– markkinasegmentteihin (laatu, yleiset segmentit, alhaisemman hintatason segmentit) 
ja tuotteisiin (henkilöautot, raskaat moottoriajoneuvot, kaksipyöräiset 
moottoriajoneuvot) sekä

– toimialoihin (varaosien tuottajat, valmistajat, jakelijat ja huoltopalvelut).



PE513.268v01-00 12/14 PR\939496FI.doc

FI

Esittelijä pitää valitettavana, että komissio väheksyy kysyntään liittyviä lukuisia rakenteellisia 
muutoksia, joiden vuoksi unionin markkinat ovat pohjimmiltaan taantuneet ja jotka ovat 
luonteeltaan

– demografisia: kaupungistuminen, väestön ikääntyminen

– sosiologisia ja käyttäytymiseen liittyviä: joukkoliikenne, ajoneuvojen pääsyn 
rajoittaminen kaupunkien keskusta-alueille, asuinalueeseen perustuva käytön 
eriyttäminen, merkkeihin liittyvä imago

– taloudellisia: ajoneuvon hankintaan tarkoitettujen keskimääräisten varojen 
väheneminen, polttoaineiden kallistuminen, käytettyjen autojen markkinoiden 
merkittävä laajentuminen

– teknisiä: ajoneuvojen käyttöiän pidentyminen ja laadun merkittävä parantuminen.

Lisäksi komissio tyytyy vain mainitsemaan tuotannon ylikapasiteetin (jonka on arvioitu 
olevan keskimäärin 20 prosenttia) ja rakenneuudistukset ehdottamatta ratkaisuja, erityisesti 
liittyen siihen, että muut alat voivat hyötyä työpaikkansa menettäneiden autoteollisuuden 
työntekijöiden teollisesta osaamisesta.

Komissio ei ota kantaa vastavuoroisuuden periaatteeseen kauppasuhteissa.

Esittelijän mielestä on haitallista, että joitakin käsitteitä ei ole määritelty asianmukaisesti, 
vaikka ne ovat toiminnan kehyksen kannalta välttämättömiä ennakkoedellytyksiä:

– eurooppalainen yritys: tarkoitetaanko sillä yritystä, jonka kotipaikka sijaitsee 
unionissa mutta jonka tuotantoyksiköt sijaitsevat muualla maailmassa, vai yritystä, 
jolla on yksi tai useampi yksikkö unionissa mutta jonka kotipaikka sijaitsee unionin 
ulkopuolella, vai yritystä, jonka kotipaikka ja tehtaat sijaitsevat unionissa? 
Toimintasuunnitelman lopullisena tavoitteena on nimittäin elvyttää kasvua ja 
työllisyyttä unionissa. Se edellyttää, että hyödynnetään kaikkia välineitä kaikkien 
eurooppalaisten yrityksien auttamiseksi ja että tuetaan erityisesti niiden 
sijoittautumista unioniin. Tästä syystä tarvitaan kaikkialla unionissa selkeää 
näkemystä siitä, mikä on toiminnan tarkoitus, eikä sellaista näkemystä vielä ole;

– arvoketju ja tuotantoketju, jotka ovat kaksi eri käsitettä mutta joiden ylläpitämisellä 
ja kehittämisellä on merkitystä unionin kannalta: unionissa vakiintuneen arvoketjun 
avulla on mahdollista taata tai palauttaa keskeisimpiin osaamisaloihimme 
(teknologian kehittäminen) liittyvien tuotteiden kilpailukyky. Ylläpitämällä 
tuotantoketjun eheyttä kehityksen ja tuotannon alkuvaiheesta loppuvaiheeseen asti 
vältetään se, että unioni ei osallistu kuin osaan ketjusta eikä hallitse kuin osaa siitä. 
Tilannetta on kuitenkin tasapainotettava, koska unionin kilpailukyky heikkenee 
entisestään joidenkin kustannuksien kohdalla (erityisesti energiaan ja työvoimaan 
liittyen).
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Millaisen vastauksen Euroopan parlamentti voi antaa?

CARS 2020 -tiedonannossa tarkasteltuja aiheita

Toimintasuunnitelman yhteydessä alkaneen keskustelun myötä on tarkasteltava syventävästi 
liikkuvuutta 2000-luvulla. Tilanteen säilyminen ennallaan on kaikkein huonoin vaihtoehto. 
Asiaa on kuitenkin lähestyttävä käytännölliseltä kannalta välttäen esittämästä vaihtoehtoja, 
jotka eivät vastaa odotuksia ja tosiasioita, ja ennakoimasta siten liian voimakkaasti kysyntää, 
jota ei vielä ole olemassa.

Niinpä ilmastonmuutosta koskevan kysymyksen ratkaisemisen on säilyttävä toiminnan 
ytimessä. Unionissa on kehitetty sitä varten siinä määrin keinoja, että siitä on tullut esimerkki 
muulle maailmalle. Kriisiaikana on kuitenkin otettava huomioon toinenkin painopiste, joka on 
aivan yhtä tärkeä ja asiaankuuluva, eli kansalaisten arkeen paljon selvemmin liittyviin 
huolenaiheisiin vastaaminen; niitä ovat unionin talouden kilpailukyvyn heikentyminen, 
ostovoiman heikentyminen, työpaikkojen menettäminen ja entistä kovempi ulkomainen 
kilpailu. Tässä kertomuksessa on ensinnäkin ja ennen kaikkea vastattava tähän 
luottamuspulaan.

Tästä syystä esittelijä on aluksi viitannut CARS 2020 -tiedonannossa tarkasteltuihin 
suuntaviivoihin ja täydentänyt niitä, jotta

– korostetaan teknistä kehitystä (ainutlaatuinen suhteellinen etu, joka unionilla on 
BRICS-maihin nähden mutta jota on puolustettava ja kannustettava) ja vaihtoehtoisia 
energiamuotoja koskevaa tutkimusta arvioiden asianmukaisesti niiden pääsyä 
markkinoille

– mukautetaan sääntelyä asetettuihin tavoitteisiin nähden

– kehitetään keinoja, joilla ennakoidaan tulevaa osaamista inhimillisten voimavarojen 
mukauttamiseksi kysynnän ja tuotantovälineiden muutoksiin

– tasapainotetaan suhteita tuotantoketjussa, jotta edistetään kilpailua ja kaikkein 
altistuneimpien yrityksien suojaamista

– optimoidaan käytössä olevia varoja ja kehitetään niitä tarvittaessa uudelleen

– annetaan uutta vauhtia sisämarkkinoille, koska unionin yritykset toimivat pääasiassa 
unionin markkinoilla

– lisätään kauppasuhteiden tasapuolisuutta, jotta tuetaan unionin yrityksiä 
mahdollisimman hyvin kehittyvillä markkinoilla.

Poliittinen hallintotapa

Unionissa on kiireellisesti laadittava poliittisia uudistuksia ja mekanismeja koskeva 
toimintasuunnitelma, joka perustuu aitoon haluun vahvistaa unionin autoteollisuutta koskevaa 
politiikkaa. Tämä puuttuu valitettavasti CARS 2020 -toimintasuunnitelman ehdotuksista.
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Unionin on toimittava ennakoivammin. Toimia, joita komissio on toteuttanut hallintoon ja 
korkean tason työryhmiin nähden, on nyt ilmennettävä poliittisella tasolla. Yhtenä 
mahdollisuutena on jäsenvaltioiden ja komission välisen kunnianhimoisen yhteistyön 
käyttöön ottaminen. Unionin käytössä on monenlaisia välineitä (sisämarkkinat, 
kansainvälinen kauppa, ympäristö, tutkimus ja kehitys). Esittelijä toivoo, että kertomuksen 
myötä saadaan tilaisuus osoittaa, miten niitä voidaan paremmin hyödyntää ja koordinoida, 
sekä aloittaa samanaikaisesti syventävien uudistuksien toteuttaminen keinojen ja tavoitteiden 
nivomiseksi yhteen.

Esittelijä katsoo, että kertomuksen myötä tarjoutuu tilaisuus keskustella avoimesti tehokkaiksi 
osoittautuneista menetelmistä, kuten Yhdysvalloissa, tarkastella selkeästi Euroopan unionin 
käytössä olevia keinoja, yrityksien kokoa ja unionin yrityksien välistä ankaraa kilpailua, 
vaikka joudumme vastaamaan entistä kovempaan ulkomaiseen kilpailuun niin unionissa kuin 
ulkomaisilla markkinoilla. Tähän uuteen maailmanlaajuiseen tilanteeseen on reagoitava.

Euroopan unionin toiminta on ratkaisevassa asemassa monilla aloilla. Sen 
markkinointistrategiassa on kuitenkin vakavia puutteita. Siinä on tarkemmin sanottuna vakava 
tunnettuuden puute. Toisaalta unionin on vaikea myydä (kauppa ja normit) teknistä 
osaamistaan kansainvälisillä markkinoilla. Siitä aiheutuu suurta haittaa, koska jollemme tee 
mitään, olemme entistä riippuvaisempia normeista, joita emme ole itse laatineet. Esittelijä 
katsoo, että on aika korjata tilanne, jotta palautetaan kansalaisten, yrityksien ja sijoittajien 
luottamus.

Esittelijä on näin ollen lisännyt kertomukseen poliittista hallintotapaa koskevan luvun, jota ei 
ollut CARS 2020 -tiedonannossa, juuri näiden panoksien huomioon ottamiseksi.


