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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

CARS 2020: stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės veiksmų 
planas

(2013/2062(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo XVII antraštinės dalies 173 
straipsnį (buvęs Europos bendrijos steigimo sutarties 157 straipsnis), kuriame aptariama 
ES pramonės politika ir, be kita ko, minimas Sąjungos pramonės konkurencingumas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „CARS 2020: konkurencingos ir tvarios Europos 
automobilių pramonės veiksmų planas“ (COM(2012) 0636),

– atsižvelgdamas į 2012 m. paskelbtą Europos Sąjungos automobilių pramonės 
konkurencingumo ir tvaraus augimo aukšto lygio darbo grupės ataskaitą ir 2006 m. 
paskelbtą ataskaitą „CARS 21: konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo 
sistema XXI amžiuje“,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos 
augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012) 0582),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 10–11 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl ES 
pramonės ir ypatingos automobilių pramonės padėties,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Tarptautinės prekybos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-
0000/2013),

A. kadangi automobilių pramonė yra ne tik reikšminga pramoninės gamybos grandinės dalis, 
bet ir svarbus konkurencingumo, ekonominio augimo ir užimtumo veiksnys ES;

B. kadangi ES automobilių pramonė šiuo metu išgyvena precedento neturinčią krizę, todėl 
Europos Sąjunga turi imtis skubių ir koordinuotų veiksmų;

C. kadangi ši krizė apima daugiau nei tik ekonominę padėtį, todėl reikia persvarstyti visą 
XXI amžiaus judumo sistemą, nes teritorijos didėjimas taip pat priklauso nuo jos piliečių 
judumo masto;

D. kadangi automobilių pramonė pasaulio mastu išgyvena trigubą revoliuciją: paklausa 
persikėlė į besiformuojančios rinkos ekonomikos šalis, į minėtas šalis perkelta gamyba, 
taip pat, nors nedaug, bet akivaizdžiai pasikeitė naudojami energijos ištekliai;
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E. kadangi ES automobilių sektorius turi vėl tapti konkurencingas ir produktyvus;

Politinis valdymas

1. pritaria naujai Komisijos strategijai, kuria siekiama, kad pramonė, ypač automobilių 
pramonė, taptų ekonomikos augimo šerdimi;

2. reikalauja, kad Europos Komisija veiksmingiau koordinuotų savo kompetencijas 
įgyvendindama veiksmų plano „CARS 2020“ rekomendacijas pereiti prie praktinės 
veiklos etapo, kad nepasikartotų 2005 m. gruodžio mėn. ištikusi proceso „CARS 21“ 
pirmojo etapo nesėkmė, kurios išvadose nebuvo numatyti tolesni veiksmai; šiuo tikslu 
prašo Komisijos parengti aiškią darbotvarkę ir joje numatyti skubius veiksmus siekiant 
koordinuoti ir papildyti valstybių narių bei įmonių veiksmus;

3. mano, kad Komisijos veiksmams šiame sektoriuje trūksta kompetencijos ir lankstumo;
prašo Komisijos atlikti tyrimą, kuriuo ji išsiaiškintų, koks yra atotrūkis tarp jos siekių ir 
turimų priemonių, kad būtų galima Taryboje ir Parlamente pradėti diskusiją šiuo 
klausimu;

4. palankiai vertina 2012 m. gruodžio mėn. pateiktas Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 
pramonės konkurencingumo politikos; ragina valstybes nares tvirtai laikytis pasiryžimo 
išsamiai persvarstyti automobilių pramonės politiką ir toliau stiprinti visų automobilių 
pramonės sektorių naująjį bendradarbiavimą ES mastu;

5. ragina valstybes nares įgyvendinti struktūrines reformas jas koordinuojant, kad būtų 
skatinamas konkurencingumas (sumažinti darbo jėgos apmokestinimą ir darbo sąnaudas, 
siūlyti lankstų darbo grafiką, sumažinti biurokratinę naštą ir trumpinti mokėjimo 
terminus);

6. mano, kad, siekdama atkurti pasitikėjimą ES veikla, Europos Sąjunga privalo geriau 
informuoti piliečius, investuotojus ir įmones apie savo veiksmų planą;

Ekonomika ir automobilių gamyba ES

7. teigia, kad svarbu palaikyti bei stiprinti suderintą ir dinamišką mokslinių tyrimų, gamybos 
ir kokybės sintezę ES teritorijoje;

8. pažymi, kad ES automobilių pramonės rinka ir jos veikimas iš esmės išgyvena sunkius 
laikus, ir apgailestauja, kad Komisija ignoruoja pagrindines šio sektoriaus nuosmukio 
priežastis, pavyzdžiui, veiklos susiskaidymą (susiskaidę gamintojai, rinkos dalys ir rūšys, 
gaminiai, šakos), ir daugelį struktūrinių paklausos pokyčių (demografinių, sociologinių, 
elgesio, ekonominių ir techninių); todėl teigia, kad nacionaliniu ir ES lygmenimis reikia 
atsakyti į daugelį klausimų, drauge ES turi imtis veiksmų pasaulio mastu;

9. apgailestauja, kad Komisija neskiria deramo dėmesio gamybos pajėgumų pertekliui, nors 
tai yra pagrindinė viso šio sektoriaus problema, kuri neišvengiamai turi neigiamų 
padarinių trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais (gamybos grandinei, užimtumui, regiono 
ekonomikai); taip pat prašo Europos Komisijos skubiai:
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a. atlikti tyrimą, kuris atskleistų, kokio masto yra gamybos pajėgumų perteklius ES ir 
kokių priemonių geriausia imtis šiai problemai išspręsti, ypač už ES ribų (Jungtinėse 
Amerikos Valstijose),

b. parengti veiksmų planą, kuris apimtų visus turimus politinius svertus;

10. kalbant apie restruktūrizavimą:

a. pritaria, jog Komisijos lygmeniu reikia atnaujinti darbo grupės veiklą, kad būtų 
galima stebėti pagrindinius atvejus, ir palankiai vertina žaliosios knygos dėl 
restruktūrizacijos veiksmingų pokyčių (COM(2012) 0007) paskelbimą,

b. prašo įmones ir valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą ir numatyti su pramone 
susijusius pokyčius, kad būtų išvengta neigiamų padarinių sklandžiam pramonės 
grandinės ciklui (užimtumo, gamybos srityse);

11. primena valstybėms narėms ir įmonėms, jog, atsižvelgiant į tai, kad tarptautinė 
konkurencija vis didėja, svarbus konkurencingumo veiksnys yra glaudus įmonių 
bendradarbiavimas (bendri pirkimai, jungimasis į kooperatyvus, konsorciumus, įmonių 
susijungimai);

12. prašo Komisijos ir valstybių narių stiprinti konkrečias MVĮ ir didesnėms įmonėms (pranc. 
ETI) skirtas priemones subrangos, platinimo ir antrinės rinkos srityse, nes jos labiausiai 
nukenčia nuo krizės, drauge šios įmonės yra svarbus turtas, nes dėl savo dydžio sugeba 
greitai reaguoti į pokyčius;

Žmogiškieji ištekliai

13. patvirtina, kad automobilių sektoriaus darbuotojų žinios yra svarbios ES; palankiai vertina 
siekį 2013 m. įsteigti Europos automobilių pramonės darbuotojų įgūdžių tarybą; tikisi, kad 
ji greitai imsis įgyvendinti veiksmingą politiką šioje srityje;

14. mano, kad kol kas darbo rinka nepatenkina šio sektoriaus poreikių (labai trūksta inžinierių 
ir aukštos kvalifikacijos mechanikų); mano, kad, siekiant išsaugoti ir pritraukti aukštos 
kvalifikacijos darbuotojus, būtina kuo labiau pagerinti viešąsias mokymo strategijas 
(siekti geriausių mokymosi rezultatų, megzti ryšius su geriausiais pasaulio universitetais) 
ir darbuotojus samdančių įmonių strategijas (su atlyginimais susijusios strategijos);

15. prašo valstybių narių taip pakoreguoti savo teisės aktus, kad būtų galima užmegzti 
atviresnį ir konstruktyvesnį socialinį dialogą (darbo ir technologijų lankstumas, 
tarpšakiniai susitarimai, darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus);

16. rekomenduoja valstybėms narėms ir įmonėms sudaryti geresnes darbuotojų tęstinio 
mokymo sąlygas siekiant iš anksto pasirengti patenkinti ateities poreikius ir sudaryti 
sąlygas darbuotojams, praradus darbą, panaudoti savo gebėjimus kitų augančių sektorių 
reikmėms;

Inovacijos ir technologijos
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17. patvirtina, kad technologijų inovacijos yra svarbiausias lemiamas veiksnys šios pramonės 
konkurencingumui; dar kartą patvirtina, kad sieks „Europa 2020“ tikslų ir skatins kurti 
naujus ekonomiškus ir tvarius transportavimo būdus, naujus gamybos būdus;

18. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl technologijų pažangos, tačiau primena šių 
planų sąlyginį pobūdį pridėtinės vertės kūrimo, patekimo į rinką bei užimtumo požiūriu;

19. mano, kad technologijų srityje būtina skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
(MTTP) naudojant mažiau aplinką teršiančias energijos, daugiausia gaminamos ES, rūšis, 
taip pat būtina skatinti paskirstymo tinklų plėtrą, tačiau teigia, kad šias rūšis įtraukti į 
rinką reikia laipsniškai, siekiant kuo geriau patenkinti vidaus ir pasaulio rinkos poreikius 
ir turint vairuotojų pritarimą;

20. mano, kad ES turi sutelkti savo pastangas konkretiems prioritetams, kurie padėtų įtvirtinti 
technologinę pažangą, nustatyti, o tai yra:

a. technologijų konvergencija, pvz., kalbant apie su gamyba ir platinimu nesusijusias 
taisykles,

b. ekologinių naujovių kūrimas (lengvosios transporto priemonės, sistemos, 
padedančios vairuotojui kontroliuoti transporto priemonę, patogumas), o tai yra 
padedantis atskirti ES gaminius veiksnys,

c. bendradarbiavimas ES ir pasaulio mastu dar nepakankamai išnaudojamose srityse, 
ypač hibridinių transporto priemonių srityje,

d. varžybos siekiant pirmauti tarptautiniais standartais, nes tai suteiktų pranašumų ES 
technologinei plėtrai pasaulio rinkoje;

21. prašo valstybių narių ir Komisijos, siekiant ateityje pagerinti judumą, skatinti žinių 
ekonomikos branduolių ir konkurencingumo ašių kūrimą, nes tai yra nuolatinis inovacijų 
šaltinis (prototipas);

22. primena, kad mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai reikia didelio finansavimo 
(atsižvelgiant į mokslinį rizikos vertinimą, ilgą investavimo ciklą); tačiau apgailestauja, 
kad ES dar nepasiekė tikslo, pagal kurį 3 proc. BVP būtų skiriama MTTP; nepritaria tam, 
kad valstybės narės numatė sumažinti Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programos
(COSME) ir programos „Horizontas 2020“ biudžetą, būtent transportui skirtą biudžeto 
eilutę;

23. primygtinai siūlo išlaikyti plataus užmojo finansavimą, apimantį aiškius prioritetus –
ekologiškų automobilių iniciatyvą (angl. green car) ir MVĮ stiprinimą;

Reglamentavimas

24. primygtinai ragina skubiai įgyvendinti pažangiojo reglamentavimo principą; primena, kad 
jį 2005 m. pasiūlė veiksmų plano „CARS 21“ 1-oji grupė ir jis iki šiol neįgyvendintas;
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25. palankiai vertina Komisijos pasiūlytą moratoriumą visiems naujiems teisės aktams, kuriais 
siekiama sutrikdyti sektoriaus ekonominę pusiausvyrą;

26. prašo prireikus dar kartą išnagrinėti kai kurias patvirtintas kryptis ir jau priimtus 
sprendimus, galinčius sudaryti kliūčių automobilių sektoriaus atgaivinimo planui;

27. mano, kad būtina suderinti techninius teisės aktus visoje ES siekiant kovoti su dirbtiniu 
konkurencijos iškraipymu;

28. prašo Komisijos ir valstybių narių, siekiant kovoti su klastojimu ir pramoniniu 
šnipinėjimu, stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą pasaulio mastu ir ES mastu 
sukurti verslo paslapčių apsaugos strategiją; primena, kad technologinė plėtra yra lengvai 
paveikiama ir pažeidžiama sritis;

Finansinės priemonės

29. prašo ES ir valstybių narių suderintai, optimaliai ir veiksmingai naudoti turimas finansines 
priemones investicijoms, nesusijusioms su valstybės subsidijomis, skatinti taikant 
mokesčių paskatas (pavyzdžiui, mokslinių tyrimų mokesčių kreditą, ekologinę sistemą 
bonus-malus, atidavimo į metalo laužą sistemas) ir pasitelkiant privačias finansines 
priemones (rizikos kapitalo fondus, neformalius investuotojus) bei viešąsias priemones 
(Europos investicijų banką);

30. mano, kad būtina išsaugoti esamų fondų papildomumą, pirma, restruktūrizavimo 
reikmėms, antra, MTTP reikmėms; šiomis aplinkybėmis prašo išlaikyti ar net padidinti 
turimas Europos socialinio fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo lėšas;

31. reikalauja, kad konkurencingumo politika (valstybės pagalbos taisyklių rinkinys), 
remiantis mūsų užsienio konkurentų patirtimi, sudarytų palankias sąlygas 
konkurencingumo, ekonominio augimo ir užimtumo politikai;

32. prašo pridėti sąlygiškumo išlygą, pagal kurią iš automobilių įmonės reikalaujama, kad 
investicijų grąžos laikotarpiu būtų išlaikoma veikla paramą gavusiose vietose arba būtų 
grąžintos ES skirtos lėšos, jeigu veiklos vieta pakeista;

Vidaus rinka

33. primena, kad tvirta vidaus rinka yra išankstinė būtina automobilių gamybos augimo 
sąlyga;

34. reikalauja, kad ES stiprintų savo integraciją srityse, de facto kuriančiose sutrikusios 
pusiausvyros konkurenciją;

a. kovojant su užsienio konkurentais (didelė energijos ir žaliavų kaina, aukštas euro 
keitimo kursas),

b. taip pat vidaus rinkoje (socialinės normos, mokesčių lengvatos įmonėms ir pirkimo 
skatinimas – ekologinė sistema bonus-malus, atidavimo į metalo laužą sistema);
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35. kalbant apie antrinę rinką, apgailestauja, kad nesuderinti galiojantys teisės aktai kenkia 
automobilių vairuotojams ir sveikai bei sąžiningai konkurencijai visoje pramonės 
grandinėje ir tarp valstybių narių; pasisako už visišką teisės aktų suderinimą, todėl prašo 
valstybių narių:

a. visiškai atverti išorinių atsarginių dalių rinką (priimti „remonto sąlygą“),

b. geriau informuoti automobilių vairuotojus apie jų teises, susijusias su automobilių 
remontu;

36. dar kartą patvirtina ekonominį interesą iš naujo kurti pramonės milžinus, tarkim, aviacijos 
ir kosmoso srityse, kad būtų sukurta pramonė, pajėgi konkuruoti su pasauline rinka;

37. atkreipia:

a. valstybių narių dėmesį į alternatyvius sprendimus, kaip suaktyvinti paklausą 
(ženklinimas, galimybės kryptingai naudotis taupymo sistemomis, įmonių parkų 
atleidimas nuo mokesčių, medžiagų perdirbimas),

b. įmonių dėmesį į prekybos strategijas (nedarbo draudimas, garantijos pratęsimas, 
dalijimasis transporto priemone, prekyba internetu);

Išorės rinkos ir prekybos ryšiai

38. mano, kad, siekiant kuo labiau padidinti mūsų sėkmę ilguoju laikotarpiu, neabejotina 
priemonė yra eksportas į besiformuojančias rinkas, o susitarimai su užsienio fondais ir 
įmonėmis, taip pat įmonių įkurdinimas už Sąjungos išorės sienų siekiant jų augimo (t. y. 
norint gaminti ir parduoti vietoje) ir transporto priemonių importas siekiant patenkinti 
paklausą, yra priemonės, neatsiejamos nuo mūsų įmonių ateities;

39. tvirtina, kad didžiosios dalies mūsų automobilių pramonės įmonių konkurencingumas 
blogėja dėl didelės ir kartais nesąžiningos trečiųjų šalių konkurencijos; primygtinai ragina 
Komisiją pertvarkyti savo prekybos politiką:

a. suderinti valstybių narių priemones, kad būtų skatinamos ES įmonės ir būtų 
apsaugoti mūsų gaminiai ir patentų teisės užsienyje,

b. centralizuoti visas ES eksporto priemones, ypač susijusias su MVĮ („Mažas verslas, 
didelis pasaulis“),

c. palaikant prekybos ryšius, laipsniškai pradėti taikyti abipusiškumo principą, nes šį 
principą Europos Komisija nepakankamai įvertino veiksmų plane „CARS 2020“,

d. kovoti su visomis į netarifines kliūtis panašiomis priemonėmis,

e. greičiau reaguoti į pradėtus tyrimus ir imtis atsakomųjų veiksmų,

f. kad būtų kuo tiksliau nustatytas galimas laisvosios prekybos susitarimų (LPS) 
poveikis ES automobilių gamybai, ragina:
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- sektoriaus konkurencingumo sąvoką įtraukti į visų LPS derybų poveikio tyrimus,

- poveikio tyrimą įtraukti į LPS derybas,

- kompleksinę visų LPS poveikio ES automobilių pramonei analizę atlikti per tą 
patį, kai vyksta derybos, laikotarpį;

40. prašo, kad Parlamentas pats sukurtų priemones, kuriomis būtų patikrintas kiekvieno LPS 
poveikis;

41. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Ką reiškia automobilių pramonė Europos Sąjungai?

ES automobilių pramonė – neabejotinai svarbus strateginis Europos Sąjungos ekonomikos ir 
užimtumo veiksnys.

Europos Komisija savo veiksmų plane „CARS 2020“ atskleidė šio sektoriaus svarbą:

- 12 mln. tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų,

- 4 proc. ES BVP,

- 90 mlrd. EUR prekybos pertekliaus,

- ketvirtis pasaulinės rinkos.

Prie šių skaičių taip pat reikėtų pridėti pelną, gaunamą iki gamybos grandinės ir po jos, 
susijusį su:

- MTTP – 80 proc. privačių investicijų į šią sritį,

- inovacijomis – technologijų perdavimas, naujos medžiagos, elektrinės baterijos, kuro 
elementai,

- praktine patirtimi – vadyba, gamybos procesų valdymas,

- ekonomikai teigiamą poveikį darančiais išoriniais veiksniais –draudimas, viešojo 
sektoriaus pajamos.

Automobilių pramonė yra mūsų pramonės ekonomikos ramstis tiek tiesiogine, tiek simboline 
prasmėmis. Tai – sektorius, kuris labai aiškiai parodo ES pramonės ypatumus, todėl jo 
atžvilgiu verta imtis prioritetinių ir skubių politinių veiksmų.

Kodėl Europos Parlamentas ėmėsi nagrinėti šį klausimą?

ES pramonės automobilių sektorius išgyvena precedento neturinčią krizę. 2007 m., prieš pat 
krizę, ES užregistruota maždaug 17 mln. parduotų automobilių, o 2012 m. – tik maždaug 
12 mln. vienetų, tai yra žemiausi rodikliai nuo 1995 m. 2013 m. pradžioje, statistikos 
duomenimis, buvome nublokšti prie praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio rodiklių. Šio 
nuosmukio priežastis – staigus ir tebesitęsiantis ES namų ūkių perkamosios galios 
sumažėjimas. Automobilio pirkimas ir jo išlaikymas yra antrasis namų ūkių išlaidų rodiklis 
(po su būstu susijusių išlaidų rodiklio).

ES gyventojai domisi šio sektoriaus gamybos ateitimi, jiems jis simbolizuoja bendrą 
ekonomikos būklę, taigi žiniasklaidos bei visuomenės dėmesys šiam sektoriui yra labai 
padidėjęs. Todėl Europos Parlamentas, vienintelė tiesioginio atstovavimo institucija, turi 
reaguoti į gyventojų nerimą. Nors šis pranešimas nėra privalomojo pobūdžio ir nors Europos 
Sąjunga turi nedidelę tiesioginių veiksmų, kuriais būtų galima paveikti krizę, laisvę, 
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pranešėjas mano, kad mes privalome itin įsigilinti į šią temą ir pateikti pasiūlymų ES 
institucijoms, valstybėms narėms bei įmonėms.

Šiuo pranešimu siekiama, kad nuo viešų kalbų būtų pereita prie viešų veiksmų. Šis 
pranešimas turėtų duoti nemažai papildomos naudos įgyvendinant Europos Komisijos 
veiksmų planą. Atsižvelgdamas į daugelį susijusių klausimų, pranešėjas siekė, kad šiame 
pranešime būtų ryški viena pagrindinė gija – pramonės gamyba.

Ar veiksmų planas yra pakankamas?

Pranešėjas džiaugiasi Europos Komisijos atliktu darbu rengiant veiksmų planą „CARS 21“ ir 
visais institucinio lygmens ryšiais, užmegztais tarp įvairių sektoriaus dalyvių (aukšto lygio 
grupės „CARS 21“ sukūrimas ir jos veiklos atnaujinimas). Ji sukūrė veiksmų planą, pagal kurį 
automobilių pramonei skiriama pagrindinė vieta ekonomikos raidoje. Nors dar prieš kelerius 
metus ES nusprendė visą dėmesį sutelkti į paslaugas, šiandien vadovai pripažįsta ekonominį ir 
socialinį tvirtos bei tvarios gamybos bazės atnaujinimo poreikį. Tai drąsus politinis 
sprendimas, kurį turime palaikyti. Sukūrę gamybos pagrindą savame žemyne, taip pat taptume 
mažiau priklausomi nuo konkurentų.

„CARS 21“ yra pirmoji po Lisabonos sutarties šiam sektoriui skirta Komisijos priemonė. Tai 
geras ženklas, rodantis, kad Komisija norėtų automobilių sektorių padaryti prioritetinį.
Veiksmų planas naudingas tuo, kad viename dokumente yra apibendrintos visos su 
automobilių sektoriumi susijusių profesinių gebėjimų sritys. Pranešėjas apskritai palankiai 
vertina Komisijos siekį sustiprinti šios pramonės šakos vaidmenį kuriant BVP, t. y. iki 
2020 m. šio sektoriaus sudaromą dalį nuo 16 proc. padidinti iki 20 proc. Tačiau, norint to 
pasiekti, dar reikia įdėti pastangų.

Pranešėjas mano, kad veiksmų plane silpnybės ir spragos išdėstytos remiantis iš esmės aukšto 
lygio grupės „CARS 21“ išvadomis (2012 m. birželio mėn.). Todėl šis konstatavimas yra 
dalinis, o pasiūlytais sprendimais išreiškiamas ne įsipareigojimas, o greičiau viltis.

Apskritai Komisija apsiriboja bendru automobilių pramonės padėties apibūdinimu ir 
horizontaliuoju jos apibendrinimu. Pranešėjo nuomone, išsamiau išnagrinėjus padėtį matyti, 
kad reikia nurodyti konjunktūrines priežastis ir rasti atsakymus kiekvienai sričiai atskirai, nes 
ekonomikos krizė ne visas sritis veikia vienodai, o šie aspektai – tai:

- gamintojai (vidaus veiklos organizavimas, pardavimo strategijos, rinkos),

- rinkos segmentai (kokybė, bendra veikla, žemiausio lygio gamyba), gaminiai 
(automobiliai, sunkvežimiai, dviratės transporto priemonės),

- gamybos grandinės grandys (įrangos gamintojai, konstruktoriai, platintojai ir antrinė 
rinka).

Pranešėjas apgailestauja, kad Komisija reikiamai neįvertina struktūrinių paklausos pokyčių, 
kurie yra esminė ES rinkos nuosmukio priežastis, o šie pokyčiai – tai:

- demografiniai pokyčiai, susiję su urbanizacija, visuomenės senėjimu,
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- sociologiniai ir elgesio pokyčiai, susiję su visuomenės judumu, draudimu 
automobiliams įvažiuoti į miesto centrą, skirtingu gyvenamosios teritorijos 
naudojimu, transporto priemonių markės įvaizdžiu,

- ekonominiai pokyčiai, susiję su transporto priemonei skiriamu vidutiniu pinigų 
krepšeliu, padidėjusia degalų kaina, sparčiai besiplečiančia naudotų automobilių 
rinka,

- techniniai pokyčiai, susiję su gerokai pailgėjusia automobilių naudojimo trukme ir jų 
kokybės pagerėjimu.

Be to, Komisija tik nurodė problemas, susijusias su pertekline gamyba (sudarančia maždaug 
20 proc.) ir restruktūrizacija, tačiau nepasiūlė sprendimų, pvz., kokios būtų galimybės kitiems 
sektoriams gauti naudos įdarbinant kompetentingus automobilių sektoriaus darbuotojus, 
praradusius darbą.

Komisija neužsiminė apie abipusiškumo principo taikymą palaikant prekybos ryšius.

Pranešėjas mano esant kenksminga, kad kai kurios sąvokos nebuvo deramai apibrėžtos, nors 
jos yra būtina išankstinė mūsų veiksmų sąlyga, t. y.:

- ES įmonės sąvoka. Ar turima omenyje įmonė, kurios registruotoji būstinė yra ES, o 
gamybos skyriai yra kitose pasaulio šalyse, ar tai yra įmonė, kuri turi vieną ar kelis 
skyrius Europoje, o jos registruotoji būstinė yra už ES ribų, ar jos registruotoji 
būstinė ir gamyklos yra Europoje? Todėl tai svarbu, nes galutinis šio veiksmų plano 
tikslas – atgaivinti ekonomikos augimą ir skatinti užimtumą Europos Sąjungoje.
Šioms ES įmonėms padėsime naudodami visus svertus, ypač remdami įmonių 
steigimąsi ES. Šiuo tikslu turime turėti aiškią mūsų veiksmų tikslo viziją visoje ES, o 
ši vizija dar neišryškėjo;

- vertės grandinės ir gamybos grandinės sąvokos. Tai – dvi skirtingos sąvokos. Be to, 
palaikymas ir plėtra svarbūs ES. Giliai Europoje šaknis įleidusi vertės grandinė 
suteiks galimybę skatinti arba atnaujinti konkurencingumą gaminant mūsų geriausius 
gaminius (pažangiosios technologijos). Jeigu bus išlaikyta darni gamybos grandinė, 
kaip sakoma, grandinė „iš viršaus į apačią“, t. y. tiek projektavimo, tiek gamybos 
metu, ES galės dalyvauti ir valdyti visas gamybos grandis. Tačiau reikia rasti kuo 
geresnę pusiausvyrą, nes ES taps vis mažiau konkurencinga kai kurių išlaidų 
(energijos ir darbo jėgos) požiūriu.

Kokius atsakymus gali pateikti Europos Parlamentas?

Veiksmų plane „CARS 2020“ plėtojamos temos

Veiksmų planu pradėtas dialogas rodo, kad mes turime išsamiai persvarstyti XXI a. judumo 
klausimą. Status quo yra blogiausias sprendimas. Tačiau turime tai daryti pragmatiškai, vengti 
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siūlyti sprendimus, nesusijusius su mūsų viltimis ir tikrove, taigi neturime užbėgti už akių 
paklausai, kuri dar neegzistuoja.

Taip pat turime imtis veiksmų, kuriais būtų sprendžiama klimato kaitos problema. Tuo tikslu 
ES sukūrė daug priemonių, todėl mes esame pavyzdys visai planetai. Tačiau krizės laikotarpiu 
turime skirti pastangas kitam prioritetui, kuris yra tiek pat svarbus ir tinkamas: turime 
atsižvelgti į daug kasdieniškesnius mūsų piliečių rūpesčius – ES ekonomika praranda 
konkurencingumą, mažėja perkamoji galia, naikinamos darbo vietos, iš užsienio veržiasi vis 
dar agresyvi konkurencija. Visų pirma šiame pranešime turime atsakyti į klausimus, susijusius 
su pasitikėjimo krize.

Būtent todėl pranešėjas visų pirma ėmėsi veiksmų plane „CARS 2020“ plėtojamų krypčių:

- pabrėžti technologinės plėtros svarbą (tai yra vienintelis palyginamasis ES 
pranašumas, kurį ji turi konkuruodama su BRICS šalimis ir kurį turime ginti bei 
skatinti) ir alternatyvių energijos šaltinių paieškos svarbą, numatant jos realizavimą 
rinkoje,

- suderinti teisės aktus su nustatytais tikslais,

- rasti priemonių, kuriomis būtų galima numatyti ateityje reikėsimus gebėjimus, 
siekiant derinti žmogiškuosius išteklius su paklausos ir gamybos priemonių 
pokyčiais,

- labiau suderinti gamybos grandinės dalyvių ryšius, kad būtų pagerinta konkurencija 
ir labiausiai pažeidžiamų įmonių apsauga,

- kuo labiau pagerinti turimas finansines priemones, o prireikus – sukurti naujas,

- atgaivinti vidaus rinką, nes ES įmonės daugiausia produkcijos tiekia ES rinkai,

- puoselėti kuo teisingesnius prekybos ryšius, siekiant kuo labiau padėti mūsų 
įmonėms besiformuojančiose rinkose;

Politinis valdymas

ES turi parengti skubią reformų ir politinių priemonių darbotvarkę, nes tai yra realus 
įsipareigojimas siekiant ES mastu suderinti automobilių pramonės politiką. Deja, būtent to 
trūksta veiksmų plano „CARS 2020“ pasiūlymuose.

ES turi greičiau reaguoti. Komisijos atliekamas darbas administraciniu ir aukšto lygio grupių 
lygmenimis dabar turi būti paskirstytas politiniu mastu. Tai galėtų būti įgyvendinta pradedant 
plataus užmojo valstybių ir Komisijos bendradarbiavimą. ES turi daug priemonių (vidaus 
rinka, tarptautinė prekyba, aplinkosauga, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra). Pranešėjas 
tikisi, kad šis pranešimas yra proga parodyti, kaip geriau šias priemones naudoti, koordinuoti 
ir jų imtis kartu su didelėmis reformomis, skirtomis padėti šias priemones suderinti su mūsų 
tikslais.
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Pranešėjas mano, kad šis pranešimas – tai galimybė atvirai diskutuoti apie pasiteisinusius 
metodus, pavyzdžiui, JAV atveju, taip pat aiškiai atsakyti, kokias priemones turi Europos 
Sąjunga, pasidomėti mūsų įmonių dydžiu ir nuožmia konkurencija, kurią patiria ES įmonės 
tarpusavyje, nors mes turime atremti vis stipresnę konkurenciją iš užsienio ir vidaus, ir išorės 
rinkose. Turime susitaikyti su šia nauja pasaulio realybe.

Europos Sąjungos veiksmai yra lemiami daugelyje sričių. Vis dėlto ES kenčia nuo didelių 
rinkodaros strategijos spragų. Kalbant konkrečiau, trūksta informacijos. Kita vertus, ES daug 
dirba, kad parduotų (prekyba ir standartai) savo technologines žinias tarptautinėje arenoje. Tai 
yra rimta kliūtis, nes jeigu nieko nedarysime, tapsime vis labiau priklausomi nuo normų, kurių 
nesukūrėme. Pranešėjas mano, kad, siekiant atkurti piliečių, įmonių ir investuotojų 
pasitikėjimą, metas pataisyti padėtį.

Taigi šiame pranešime pranešėjas, siekdamas priminti šiuos tikslus, pridėjo skyrių „Politinis 
valdymas“, kurio nebuvo veiksmų plane „CARS 2020“.


