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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „CARS 2020: Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai 
gépjárműiparért” című dokumentumról

(2013/2062(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés XVII. címének az Unió 
iparpolitikájával, és többek között az uniós ipar versenyképességével foglalkozó 
173. cikkére (az Európai Közösséget létrehozó szerződés volt 157. cikke),

– tekintettel a „CARS 2020: Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai 
gépjárműiparért” című bizottsági közleményre (COM(2012)0636),

– tekintettel CARS 21 magas szintű munkacsoportnak az európai uniós gépjárműipar 
versenyképességével és fenntartható növekedésével foglalkozó (2012), valamint a 
XXI. század versenyképes gépjárműipari szabályozási rendszeréről szóló (2006) 
jelentéseire,

– tekintettel az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” 
című bizottsági közleményre (COM(2012)0582),

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2012. december 10–11-i, az európai ipar 
helyzetéről és a gépjárműipar különleges helyzetéről szóló következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, továbbá a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a gépjárműipar az ipari termelési lánc erős láncszeme, és egyúttal Európa számára 
alapvető fontosságú tényező a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatottság 
szempontjából;

B. mivel az európai gépjárműipar jelenleg példa nélküli válságon megy keresztül, amely 
sürgős és összehangolt fellépést igényel az Európai Unióban;

C. mivel ez a válság túlmutat a konjunkturális helyzeten, és a XXI. századi mobilitás 
egészének újragondolására késztet bennünket, mivel egy adott terület növekedésében az 
ott élő polgárok mobilitásának foka is meghatározó szerepet játszik;

D. mivel a gépjárműipar világviszonylatban három szempontból is forradalmi változásokon 
megy keresztül: a kereslet a feltörekvő országok irányába mozdul el, a gyártás is ezen 
országokba helyeződik át, és az alkalmazott energiaforrások nem csak érzékelhető, de 
kézzelfogható változása tapasztalható,
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E. mivel az európai gépjárműiparnak vissza kell nyernie versenyképességét és 
termelékenységét;

Politikai kormányzás

1. támogatja a Bizottság azon új stratégiáját, amely szerint az ipari tevékenységet, és 
különösen a gépjárműipart ismét a növekedés középpontjába kell állítani;

2. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy hangolja össze hatékonyabban hatásköreinek 
gyakorlását annak érdekében, hogy a „CARS 2020” cselekvési terv ajánlásai működési 
szakaszba lépjenek, és ne ismétlődjön meg a „CARS 21” folyamat első szakaszának 
kudarca (2005 decembere), amelynek megállapításait nem követték a várt fejlemények; 
ennek érdekében arra kéri a Bizottságot, hogy állapítson meg egyértelmű és gyorsított 
menetrendet a tagállamok és a vállalkozások fellépéseinek összehangolására és 
kiegészítésére;

3. véleménye szerint a hatáskörök és a mozgástér hiánya akadályozza a Bizottság ezen 
ágazatban való fellépését; arra kéri a Bizottságot, hogy a Tanácson és a Parlamenten belüli 
vita elindítása érdekében készítsen tanulmányt, amely bemutatja a törekvések és a 
rendelkezésére álló eszközök közötti összhang hiányát;

4. üdvözli az Európai Tanács versenyképességgel foglalkozó ülésének az iparpolitikáról 
szóló, 2012. decemberi következtetéseit; arra bátorítja a tagállamokat, hogy tartsanak ki 
azon szándékuk mellett, hogy mélyrehatóan felülvizsgálják a gépjárműipari szakpolitikát, 
valamint hogy megerősítsék a gépjárműipari ágazatot övező új, európai szintű
együttműködést;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy a versenyképesség érdekében hajtsanak végre 
összehangolt strukturális reformokat (adócsökkentés és a munkaerő-költségek 
csökkentése, rugalmas foglalkoztatás, az adminisztrációs terhek csökkentése és a fizetési 
határidők lerövidítése);

6. az uniós fellépésbe vetett bizalom helyreállítása érdekében elengedhetetlennek tartja, hogy 
az Európai Unió javítsa a polgárok, a befektetők és a vállalkozások tájékoztatását a 
cselekvési tervéről;

Gazdaság és gépjárműgyártás Európában

7. megerősíti, hogy elengedhetetlen egy koherens és dinamikus kutatási, termelési és 
értéklánc fenntartása és megerősítése az Unió területén;

8. tudomásul veszi az európai gépjárműpiac és gépjárműipar általános hanyatlását, azonban 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság figyelmen kívül hagyja e hanyatlás 
alapvető okait, így a különböző helyzetek eltérő sajátosságait (gyártók, piaci szegmensek 
és típusok, termékek, ágazatok), valamint a keresletben mutatkozó számos strukturális 
(demográfiai, szociológiai, viselkedésbeli, gazdasági és műszaki) változást; ezért 
megerősíti, hogy a nemzetközi szintű uniós fellépéssel párhuzamosan nemzeti és európai 
szinten differenciált válaszokat kell adni;
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9. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság lebecsüli a gyártási kapacitástöbblet 
jelentőségét, ami ugyanakkor az egész ágazat számára központi probléma, és óhatatlanul 
rövid és középtávú hatásokkal jár (termelési lánc, munkahelyek, regionális gazdaság); 
ezért arra kéri az Európai Bizottságot, hogy mihamarabb készítsen:

a) tanulmányt az európai kapacitástöbblet mértékéről és a kezelésére szolgáló, 
különösen Európán kívüli (Egyesült Államok) bevált gyakorlatokról;

b) a rendelkezésre álló valamennyi politikai eszközt ismertető cselekvési tervet;

10. a szerkezetátalakítás terén:

a) a Bizottság tekintetében támogatja, hogy a legfontosabb esetek nyomon követése 
céljából újraindítsák a munkacsoport tevékenységét, és üdvözli a 
„Szerkezetátalakítás és felkészülés a változásra: a közelmúlt tapasztalataiból 
levonható tanulságok” című zöld könyv közzétételét (COM(2012)0007),

b) arra kéri a vállalkozásokat és a tagállamokat, hogy az ipari lánc koherenciáját 
(munkahelyek, termelés) kikezdő negatív külső hatások elkerülése érdekében 
fokozzák az együttműködést és az ipari alkalmazkodásra való felkészülést;

11. emlékezteti a tagállamokat és a vállalkozásokat, hogy a vállalkozások közeledése (közös 
beszerzések, együttműködések, konzorciumok, összefonódások) versenyképességet 
fokozó tényezőt jelent az egyre kiélezettebbé váló nemzetközi versenyben;

12. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a válság által leginkább 
sújtott kkv-kat és középvállalkozásokat – különösen az alvállalkozás, valamint az 
értékesítés és az azt követő szolgáltatások területén –, mivel a változásokra való 
válaszadáshoz szükséges, megfelelő méretük és reagálóképességük folytán óriási előnyt 
jelentenek;

Humánerőforrás

13. megerősíti, hogy a gépjárműiparban dolgozó munkavállalók szakismerete hatalmas előnyt 
jelent Európa számára; üdvözli az európai gépjárműipari képzési tanács 2013-ban való 
elindítását; kifejezi azon kívánságát, hogy e tanács mihamarabb feltárja az erre a területre
vonatkozó hatékony szakpolitikákat;

14. véleménye szerint a munkaerőpiac jelenleg nem tart lépést az ágazat szükségleteivel 
(magasan képzett mérnökök és műszaki szakemberek iránti óriási igény); véleménye 
szerint elengedhetetlen, hogy a magasan képzett munkavállalók megtartása és megnyerése 
érdekében optimalizálják az állami képzési stratégiákat (kiválósági útvonalak, a világ 
legjobb egyetemeivel fenntartott kapcsolatok) és a vállalkozások munkaerő-felvételi 
stratégiáit (bércsomag);

15. arra kéri a tagállamokat, hogy a társadalmi párbeszéd nyitottabbá és építőbb jellegűvé 
tétele érdekében igazítsák ki jogszabályaikat (rugalmas foglalkoztatás és technológiák, 
ágazati megállapodások, a munkavállalók bevonása a vállalkozások életébe);
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16. javasolja a tagállamok és a vállalkozások számára, hogy javítsák a munkavállalók 
továbbképzését a jövőbeli igényekre való felkészülés és annak érdekében, hogy a 
munkahelyük elvesztése esetén szakképzettségük más fejlődő ágazatokban is 
hasznosítható legyen;

Innováció és technológia

17. megerősíti, hogy a technológiai innováció alapvető fontosságú megkülönböztető tényező 
ezen iparág versenyképessége szempontjából; megerősíti azon szándékát, hogy teljesítse 
az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, valamint segítse a gazdaságos és fenntartható 
közlekedési eszközök és az új termelési módok kialakítását és térnyerését;

18. a technológiai fejlődéssel kapcsolatban üdvözli a Bizottság javaslatait, azonban felhívja a 
figyelmet a hozzáadott érték létrehozásával, valamint a piaci értékesítési és munkahely-
teremtési lehetőségekkel kapcsolatos bizottsági előrejelzések feltételes jellegére;

19. véleménye szerint elengedhetetlen a kevésbé szennyező energiát alkalmazó, elsősorban 
európai technológiákra irányuló kutatás-fejlesztés támogatása, valamint az értékesítési 
hálózatok kiépítése, azonban megerősíti, hogy forgalomba hozataluknak fokozatosan és 
megfelelő módon kell történnie, hogy az minél inkább megfeleljen a belső piac és a 
világpiac elvárásainak, valamint társadalmi elfogadottságot élvezzen a gépjárművezetők 
körében;

20. véleménye szerint technológiai fejlettségének megszilárdítása érdekében Európának 
különösen a következő kiemelt területekre kell összpontosítania az erőfeszítéseit:

a) technológiai konvergencia, különösen a gyártási és az értékesítési folyamat kezdeti 
szakaszára vonatkozó szabványok;

b) az európai termékek megkülönböztető jegyeinek tekinthető ökoinnovációk 
fejlesztése (könnyű gépjárművek, vezetést segítő rendszerek, kényelem);

c) európai és világszintű együttműködés a még kevéssé kiaknázott területeken, 
különösen a meghajtás területén;

d) vezető szerepének megerősítéséért folytatott küzdelem az európai műszaki 
fejlesztések világpiaci kiválóságát biztosító nemzetközi szabványok területén;

21. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy ösztönözzék a jövőbeli mobilitással 
foglalkozó klaszterek és versenyképességi központok létrejöttét, mivel azok a folyamatos 
innováció forrásai (prototípusok);

22. emlékeztet arra, hogy a kutatás-fejlesztés jelentős pénzügyi erőfeszítést igényel 
(tudományos áttörések elmaradásának kockázata, hosszú beruházási ciklus); ugyanakkor 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy Európa még nem teljesítette azt a célkitűzést, hogy a 
GDP 3%-át kutatás-fejlesztésre fordítsa; károsnak tartja a tagállamok által a COSME és a 
Horizont 2020 költségvetésében, és különösen a közlekedésre szánt költségvetési 
sorokban tervezett megszorításokat;
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23. kitart amellett, hogy fenn kell tartani az egyértelmű prioritások, így a környezetbarát 
gépjárművekkel kapcsolatos kezdeményezés és a kkv-k fejlesztésének ambiciózus 
finanszírozását;

Szabályozás

24. kitart az „intelligens szabályozás” elvének mielőbbi alkalmazása mellett; emlékeztet arra, 
hogy ez az elv már az első „CARS 21” (2005) munkacsoport kérelmében is megjelent, ám 
azóta is csak papíron létezik;

25. üdvözli a Bizottság által javasolt moratóriumot az ágazat gazdasági egyensúlyát 
esetlegesen felborító valamennyi új jogszabály tekintetében;

26. kéri, hogy adott esetben vizsgálják felül azokat a már megállapított iránymutatásokat és 
meghozott határozatokat, amelyek akadályozhatják a gépjárműipar fellendítését;

27. elengedhetetlennek tartja, hogy a verseny mesterséges torzulása elleni küzdelem 
érdekében Európa-szerte harmonizálják a műszaki szabályokat;

28. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a szellemitulajdon-jogok 
globális védelmét, valamint alakítsanak ki az üzleti titok védelmét szolgáló európai szintű 
stratégiát annak érdekében, hogy felvegyék a küzdelmet a hamisítás és az ipari kémkedés 
ellen; emlékeztet arra, hogy a technológiai fejlődés érzékeny és törékeny ágazat;

Pénzügyi eszközök

29. felszólítja Európát és a tagállamokat, hogy harmonizálják, optimalizálják és erősítsék meg 
a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök alkalmazását annak érdekében, hogy az állami 
támogatásokon túl is ösztönözzék a befektetéseket, például adóösztönzők (kutatás-
fejlesztési adókedvezmény, ökológiai bonus-malus rendszer, roncsprémiumok), valamint 
magán- (kockázatitőke-alapok, „üzleti angyalok”) és közfinanszírozású pénzügyi 
eszközök (Európai Beruházási Bank) révén;

30. elengedhetetlennek tartja egyrészt a szerkezetátalakításra, másrészt a kutatás-fejlesztésre 
igénybe vehető alapok kiegészítő jellegének fenntartását; ezért felszólít arra, hogy tartsák 
fenn, sőt növeljék az Európai Szociális Alap és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap rendelkezésére álló költségvetési összegeket;

31. követeli, hogy a versenypolitikát (állami támogatások szabályozása) a külföldi 
versenytársaink által alkalmazott gyakorlatok mintájára állítsák a versenyképességi, a 
növekedési és a foglalkoztatási politika szolgálatába;

32. kéri egy olyan feltételességi záradék felvételét, amely előírja a gépjárműipari 
vállalkozások számára, hogy a támogatott beruházások amortizációs idejére tartsák fenn a 
tevékenységüket a támogatásban részesülő telephelyeken, vagy tevékenységáthelyezés 
esetén térítsék vissza az Unió által nyújtott összegeket;

Belső piac
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33. emlékeztet arra, hogy a szilárd belső piac elengedhetetlen feltétele annak, hogy a 
gépjárműgyártás visszaálljon a növekedés útjára;

34. felszólít az Unió fokozza részvételét azokon a területeken, amelyek ténylegesen 
kiegyensúlyozatlan versenyhelyzetet teremtenek:

a) a külföldi versenytársakkal szemben: az energia és a nyersanyagok magas ára, az 
euró magas átváltási árfolyama,

b) és a belső piacon: szociális normák, vállalkozásoknak nyújtott adókedvezmények és 
a gépjárművásárlás ösztönzése (ökológiai bónuszrendszer, roncsprémiumok);

35. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a értékesítés utáni szolgáltatások piacát jelenleg 
jellemző jogi töredezettség hátrányosan érinti a gépjárművezetőket, és kikezdi az ipari 
láncon belüli, illetve a tagállamok közötti egészséges és tisztességes versenyt; felszólít a 
jogi szabályozás teljes körű harmonizációjára, és különösen arra kéri a tagállamokat, 
hogy:

a) teljes mértékben nyissák meg a látható helyen lévő alkatrészek piacát (az ún. 
„javítási záradék” elfogadása),

b) nyújtson jobb tájékoztatást a gépjárművezetőknek a javítás területén meglévő 
jogaikról;

36. megerősíti a – repüléstechnika vagy az űrkutatás terén meglévőkhöz hasonló – ipari 
óriások újbóli alapításának gazdasági jelentőségét, mivel ezek révén elérhető a globális 
versenyben való helytálláshoz szükséges kritikus méret;

37. felhívja:

a) a tagállamok figyelmét a kereslet élénkítésének alternatív megoldásaira (címkézések, 
a bértakarék-alapok célirányos felszabadítása, a vállalkozások flottavásárlásainak 
adómentessé tétele, anyagok újrafeldolgozása),

b) a vállalkozások figyelmét a forgalmazási stratégiákra (munkanélküliségi biztosítás, a 
garancia meghosszabbítása, gépjármű-megosztási rendszerek, internetes értékesítés);

Harmadik országok piacai és kereskedelmi kapcsolatok

38. véleménye szerint a feltörekvő piacokra irányuló kivitel sikerünk hosszú távú 
maximalizálásának tagadhatatlan forrása, és vállalkozásaink jövője elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik a külföldi alapokkal és vállalkozásokkal kötött szövetségekkel, például 
a vállalkozások növekedése (és különösen a helyi termelés és értekésítés) érdekében 
telephelyek Unió határain kívüli létesítésével, valamint a kereslet kielégítését célzó 
gépjármű-behozatallal;

39. megállapítja, hogy a harmadik országok vállalkozásai által folytatott fokozódó és olykor 
tisztességtelen verseny miatt gépjárműipari vállalkozásaink nagy részének 
versenyképessége romlik; kitart amellett, hogy a Bizottság átdolgozza 
kereskedelempolitikáját azáltal, hogy:
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a) az európai vállalkozások előmozdítása, valamint a termékek és szabadalmak külföldi 
védelme érdekében összehangolja a tagállami eszközöket;

b) az export előmozdítását célzó valamennyi – és különösen a kkv-kra irányuló –
európai eszközt központosítja („Kisvállalkozás, nagyvilág”);

c) kereskedelmi kapcsolataink középpontjába fokozatosan a – Bizottság által a 
„CARS 2020” cselekvési tervben alábecsült – kölcsönösség elvét helyezi;

d) felveszi a küzdelmet a nem tarifális akadályokhoz hasonló valamennyi intézkedéssel 
szemben;

e) csökkenti a vizsgálatok indításával és a megtorló intézkedések alkalmazásával 
kapcsolatos döntések meghozatalának határidejét;

f) a szabadkereskedelmi megállapodások európai gépjárműgyártásra gyakorolt 
lehetséges hatásának lehető legpontosabb felmérése érdekében:

– felveszi az ágazati versenyképesség fogalmát a szabadkereskedelmi 
megállapodások tárgyalásával összefüggésben végzett hatásvizsgálatokba;

– a szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások lezárultával 
hatáselemzést végez;

– meghatározott időszakra nézve elemzi a tárgyalási szakaszban lévő valamennyi 
szabadkereskedelmi megállapodás európai gépjárműiparra gyakorolt összesített
hatását;

40. kéri, hogy biztosítsák a Parlament számára azokat az eszközöket, amelyekkel saját maga 
mérheti az egyes szabadkereskedelmi megállapodások hatását;

41. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Mit jelent a gépjárműipar Európa számára?

Az európai gépjárműipar tagadhatatlan stratégiai előnyt jelent az Európai Unió gazdasága és 
az uniós foglalkoztatottság számára.

„CARS 2020” című cselekvési tervében az Európai Bizottság a következőkkel szemlélteti az 
ágazat súlyát:

– 12 millió munkahely, közvetlenül vagy közvetve;

– az uniós GDP 4%-a;

– 90 milliárd EUR értékű kereskedelmi többlet;

– a világtermelés egynegyede.

E becsléseket ki kell egészíteni a termelési láncban lejjebb vagy feljebb keletkező előnyökkel, 
amelyek a következőkhöz kapcsolódnak:

– kutatás-fejlesztés: a kutatásra és fejlesztésre irányuló magánberuházások 80%-a;

– innováció: technológiaátadás, új anyagok, elektromos akkumulátorok, 
üzemanyagcellák;

– know-how: igazgatás, a gyártási folyamatok irányítása;

– és a gazdaság számára jelentett pozitív külső hatások: biztosítások, állami bevételek.

A gépjárműipar mind a reálgazdaságban, mind átvitt értelemben ipargazdaságunk egyik 
tartóoszlopa. Ezen ágazaton keresztül jól megragadhatók az európai ipar jellegzetességei, 
ezért az ágazat kiemelt és gyors politikai fellépést érdemel.

Miért foglalkozik az Európai Parlament e kérdéssel?

Az európai gépjárműipar soha nem látott válságon megy keresztül. 2012-ben az értékesített 
autók száma alig érte el a 12 milliót, míg 2007-ben, közvetlenül a válság előtt ez a szám 
17 millió volt – az értékesítések ezzel az 1995 óta eltelt időszak mélypontjára zuhantak. A 
2013. év eleji számadatok további visszaesést mutatnak, és e tendencia folytatódása esetén az 
1990-es évekbeli állapotokhoz kerülünk vissza. E visszaesés oka az európai háztartások 
vásárlóerejének hirtelen és tartós csökkenésében keresendő. A háztartások kiadásai között a 
lakhatáshoz kapcsolódó költségek után csak másodlagosak a gépjárművásárlás és -fenntartás 
költségei.

Az európai polgárok aggódnak a gépjárműgyártás jövőjéért, mivel ez az ágazat önmagában 
jelképezi a gazdaság általános állapotát, ezért minden eddiginél nagyobb figyelem irányul rá a 
média- és a szélesebb közönség részéről. A polgárokat közvetlenül képviselő egyedüli 
intézményként ezért az Európai Parlament feladata, hogy választ adjon ezekre az 
aggodalmakra. Annak ellenére, hogy e jelentés nem bír kötelező erővel, és az Európai Unió 



PR\939496HU.doc 11/14 PE513.268v01-00

HU

csak csekély mozgástérrel rendelkezik a válsággal szembeni közvetlen fellépésre, az előadó 
szerint kötelességünk, hogy alaposan megvizsgáljuk e kérdést, és olyan erőt képviseljünk, 
amelynek javaslataira odafigyelnek az európai intézmények, a tagállamok és a vállalkozások.

E jelentésnek azt a célkitűzést kell szolgálnia, hogy a közfellépést szavakból tettekké 
formálja. Jelentős hozzáadott értéket kell képviselnie a Bizottság cselekvési tervéhez képest. 
Az érintett kérdések nagy számára tekintettel az előadó egy könnyen azonosítható központi 
szál köré kívánta felépíteni e jelentést: ez nem más, mint az ipari termelés.

Kielégítő-e a cselekvési terv?

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által a „CARS 2020” cselekvési terv keretében 
végzett munkát, valamint az ágazat különböző szereplői közötti intézményi szintű kapcsolatok 
kiépítését (a „CARS 21” magas szintű munkacsoport létrehozása és tevékenységének 
újraindítása). A Bizottság által létrehozott dinamika lényege, hogy a gépjárműipari termelést 
ismét a gazdasági fejlődés középpontjába állítsa. Néhány évvel ezelőtt Európa még úgy 
határozott, hogy mindent a szolgáltatásokra tesz fel, mára azonban a vezetők elismerték annak 
gazdasági és társadalmi jelentőségét, hogy a gazdaságot ismét egy szilárd és fenntartható 
termelési alapra helyezzék. Támogatnunk kell ezt a bátor politikai választást. Ha ismét 
megteremtjük a kontinens termelési alapját, úgy a versenytársainktól való függésünk is 
csökken.

A „CARS 2020” az első ágazati megközelítés, amelyet a Bizottság a Lisszaboni Szerződés óta 
kidolgozott. Ez jó jel, ami arra utal, hogy a Bizottság kiemelt kérdésként kívánja kezelni a 
gépjárműipart. A cselekvési terv erőssége, hogy egyetlen dokumentumban összegzi az Unió 
hatáskörébe tartozó és a gépjárműiparhoz kapcsolódó valamennyi területet. Az előadó 
általában véve üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy növelje az ipar GDP-ben képviselt 
arányát, és hogy az ágazat részesedését 2020-ig a jelenlegi 16%-ról 20%-ra emelje. Ehhez 
azonban rendelkeznünk kell a megfelelő eszközökkel.

Az előadó véleménye szerint a cselekvési terv által lefedett kérdések tekintetében vannak 
gyenge pontok és hiányosságok, különösen és nagyrészt a „CARS 21” magas szintű 
munkacsoport 2012. júniusi következtetéseivel összehasonlítva. A levont következtetések 
ezért részlegesek, és a javasolt megoldások is a vártnál kevésbé megnyerőek.

A Bizottság általában véve arra szorítkozik, hogy felvázolja a gépjárműipar általános és 
transzverzális helyzetét. Az előadó véleménye szerint egy mélyrehatóbb elemzés segítségével 
különbséget tehetünk a konjunkturális helyzetek között, és testre szabott válaszokat adhatunk, 
mivel a gazdasági válság nem egyformán érezteti a hatását a következők tekintetében:

– gyártók (belső szervezet, értékesítési stratégiák, piacok);

– piaci szegmensek (minőség, a teljes piaci szegmenst lefedő gyártók, alsó kategóriás 
gépjárművek), termékek (személygépjárművek, nehézgépjárművek, kétkerekű 
járművek);

– és a gépjárműiparon belüli iparágak (autóalkatrész-gyártók, gyártók, értékesítés és 
értékesítés utáni szolgáltatások).
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Az előadó sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság alábecsli a keresletet érintő azon 
számos strukturális változást, amelyek egyben az európai piac hanyatlásának is alapvető okai; 
ezek a következők:

– demográfiai változások: urbanizáció, a népesség elöregedése;

– szociológiai és viselkedésbeli változások: „kollektív mobilitás”, a járművek 
városközpontokba való behajtásának korlátozása, lakóhelytől függően változó 
járműhasználat, márkaimázs;

– gazdasági változások: a járművekre átlagosan fordított összegek csökkenése, az 
üzemanyagár emelkedése, a használtautó-piac fellendülés;

– műszaki változások: a járművek élettartamának jelentős növekedése és minőségük 
nagymértékű javulása.

Emellett a Bizottság éppen csak megemlíti a gyártási kapacitástöbbletet (amelyet átlagosan 
20%-ra becsülnek) és a szerkezetátalakítást, de nem kínál megoldást azokra – például annak 
lehetőségét, hogy más ágazatokban használják ki a munkahelyüket elveszítő gépjárműipari 
munkavállalók iparági szakismeretei jelentette előnyöket.

A Bizottság a kereskedelmi kapcsolatokban alkalmazandó kölcsönösség elvéről is hallgat.

Az előadó kifogásolja, hogy egyes fogalmakat nem határoztak meg megfelelően, holott azok 
elengedhetetlenek lennének fellépésünk keretének meghatározásához:

– európai vállalkozás: kérdés, hogy a következők közül mely vállalkozások tartoznak 
ide: amelynek székhelye Európában található, de termelési egységei a világ más 
részein, vagy olyan vállalkozásról, amelynek egy vagy több egysége Európában 
található, székhelye azonban azon kívül, vagy amelynek székhelye és üzemei 
egyaránt Európában vannak; e cselekvési terv végső célkitűzése az, hogy 
helyreállítsa az európai növekedést és foglalkoztatottságot; ez akkor valósulhat meg, 
ha felhasználják az európai vállalkozásokat támogató ösztönző tényezőket, valamint 
segítik a vállalkozások európai letelepedését; ehhez Európa-szerte világos 
elképzeléssel kell rendelkeznünk fellépésünk tárgyáról – e látásmóddal azonban még 
nem rendelkezünk;

– az érték- és termelési lánc egymástól különböző fogalmai, amelyek fenntartása és 
fejlesztése fontos Európa számára; egy erőteljesen beágyazódott európai értéklánc 
segítségével (ismét) versenyképesek lehetünk az erősségünket jelentő termékek 
tekintetében (fejlett technológiák); egy koherens, azaz a tervezés és a gyártás mentén 
a lejjebb és fentebb elhelyezkedő valamennyi szakaszt lefedő termelési lánc 
megőrzésével elkerülhető, hogy Európa a lánc csak egy részében legyen jelen, illetve 
annak csak egy részét irányítsa; ugyanakkor optimális egyensúlyt kellene találni, 
mivel bizonyos költségek (különösen az energia- és a munkaerő-költségek) 
tekintetében Európa egyre kevésbé lesz versenyképes.
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Milyen választ adhat az Európai Parlament?

A „CARS 2020” cselekvési tervben kifejtett kérdések

A cselekvési tervvel elindított vita a XXI. századi mobilitás alapjaiban való újragondolására 
késztet bennünket. A korábbi állapotokhoz való visszatérés jelenti a legrosszabb megoldást. 
Azonban gyakorlatiasan kell eljárnunk, és el kell kerülnünk, hogy az elvárásoktól és a 
valóságtól távol álló megoldásokat javasoljunk, és túl hamar számoljunk egy ma még nem 
létező kereslettel.

Emellett az éghajlatváltozás kezelésének továbbra is központi helyet kell kapnia a 
fellépésünkben. E téren Európa olyan eszközökkel vértezte fel magát, amelyeknek 
köszönhetően a Föld valamennyi része számára példaértékűvé váltunk. A jelenlegi válság 
idején azonban egy másik, legalább ugyanolyan fontos és releváns prioritással is 
rendelkeznünk kell: választ kell adnunk a polgárainkat egyre jobban foglalkoztató, az európai 
gazdasági versenyképesség és a vásárlóerő csökkenésével, a munkahelyek megszűnésével és a 
külföldről érkező, egyre kiélezettebbé váló versennyel kapcsolatos aggodalmakra. E 
jelentésnek először – és mindenekelőtt – e bizalmi válságra kell választ adnia.

Az előadó ezért első lépésben számba vette és kiegészítette a „CARS 2020” cselekvési 
tervben kifejtett főbb kérdéscsoportokat:

– a technológiafejlesztés (amely az Unió egyetlen komparatív előnye a BRICS-
országokkal szembeni versenyben, ezért azt védenünk és ösztönöznünk kell) és az 
alternatív energiaforrásokra irányuló kutatás előtérbe helyezése, ezen energiaforrások 
piaci alkalmazási lehetőségeinek helyes felmérése mellett;

– a szabályozás kitűzött célokhoz igazítása;

– a jövőbeli igények előrejelzésére szolgáló eszközök felkutatása annak érdekében, 
hogy a humánerőforrás alkalmazkodni tudjon a kereslet és a termelési eszközök 
változásaihoz;

– a termelési láncon belüli kapcsolatok kiegyensúlyozottabbá tétele a verseny 
támogatása és a külső hatásoknak leginkább kitett vállalkozások védelmének 
elősegítése érdekében;

– a rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközök optimalizálása és szükség szerint 
megújítása;

– a belső piac fellendítése, mivel az európai vállalkozások elsősorban az európai piacra 
szállítanak;

– a kereskedelmi kapcsolatok igazságosabbá tétele a vállalkozásaink feltörekvő 
piacokon való minél nagyobb támogatása érdekében.

Politikai kormányzás

Európának sürgősen egy, a reformokat és politikai mechanizmusokat tartalmazó menetrendet 
kell készítenie, amelynek abból a valós szándékból kell kiindulnia, hogy megerősítse európai 
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szintű gépjárműipari szakpolitikánkat. Ez sajnos nem szerepel a „CARS 2020” cselekvési terv 
javaslatai között.

Európának gyorsabban kell reagálnia. Az igazgatási szinten, valamint a magas szintű 
munkacsoportok szintjén folytatott bizottsági munkának most ki kell lépnie a politikai 
színtérre. Ez a tagállamok és a Bizottság közötti ambiciózus együttműködés formáját is 
öltheti. Számos eszköz (belső piac, nemzetközi kereskedelem, környezetvédelem, kutatás és 
fejlesztés) áll Európa rendelkezésére. Az előadó reményei szerint e jelentés megfelelő 
alkalmat kínál egyrészt annak szemléltetésére, hogy miként tudnánk ezeket jobban alkalmazni 
és összehangolni, másrészt arra, hogy ezzel párhuzamosan megkezdjük a mélyreható 
reformokkal kapcsolatos, az eszközök célkitűzésekkel való összehangolására irányuló 
munkát.
Az előadó véleménye szerint a jelentés kínálta alkalmat fel kell használni arra, hogy nyíltan 
megvitassuk a – például az Egyesült Államokban – már bizonyított módszereket, valamint 
hogy világos kérdéseket tegyünk fel az Európai Unió rendelkezésére álló eszközökről, 
vállalkozásaink méretéről és a saját, európai vállalkozásaink által folytatott kiélezett 
versenyről, holott az Unió területén és a külföldi piacokon egyaránt nekünk magunknak is 
meg kell küzdenünk a külföldi versenytársaink jelentette egyre erősebb versennyel. Szembe 
kell néznünk ezzel az új globális felállással.

Az Európai Unió fellépése számos területen meghatározó jelentőségű. „Marketingstratégiája” 
ugyanakkor súlyos hiányosságokban szenved. Pontosabban az ismertség hiányában. 
Másrészről Európa nehezen tudja eladni technológiai know-how-ját (kereskedelem és 
szabványok) a nemzetközi színtéren. Ez jelentős hátráltató tényező, mivel ha nem 
cselekszünk, egyre jobban függünk majd a nem általunk kifejlesztett szabványoktól. Az 
előadó szerint itt az ideje e helyzet orvoslásának annak érdekében, hogy visszanyerjük 
polgáraink, vállalkozásaink és befektetőink bizalmát.

Éppen e kihívások megemlítése érdekében az előadó a „CARS 2020” cselekvési tervben nem 
szereplő, a „politikai kormányzásról” szóló fejezettel egészítette ki e jelentést.


