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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par CARS 2020: rīcības plāns konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves 
nozarei
(2013/2062(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību XVII sadaļas 173. pantu (bijušais 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 157. pants), kas attiecas uz ES rūpniecības politiku 
un cita starpā uz Savienības rūpniecības konkurētspēju,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „CARS 2020: rīcības plāns konkurētspējīgai un 
ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei” (COM(2012)0636),

– ņemot vērā augsta līmeņa grupas CARS 21 ziņojumus par Eiropas Savienības autobūves 
nozares konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi (2012. gads) un par konkurētspējīgas 
autobūves nozares tiesisko regulējumu 21. gadsimtam (2006. gads),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un 
ekonomikas atveseļošanai” (COM(2012)0582),

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2012. gada 10. un 11. decembra secinājumus par 
Eiropas nozares situāciju un autobūves nozares īpašo situāciju,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

A. tā kā autobūves nozare ir gan ļoti svarīgs rūpnieciskās ražošanas ķēdes posms, gan būtisks 
konkurētspējas, izaugsmes un nodarbinātības faktors Eiropā;

B. tā kā Eiropas autobūves nozarē šobrīd ir novērojama bezprecedenta krīze un ir 
nepieciešama steidzama un saskaņota rīcība Eiropas Savienības līmenī;

C. tā kā minēto krīzi ir izraisījusi ekonomiskā situācija un tāpēc ir jāpārskata 21. gadsimta 
mobilitāte kopumā, jo teritorijas izaugsmes pakāpi nosaka atkarībā no tajā mītošo 
iedzīvotāju mobilitātes līmeņa;

D. tā kā autobūves nozarē ir novērojama trīskārtīga revolūcija pasaules līmenī: pieprasījuma 
pārvietošanās uz jaunietekmes valstīm, ražošanas pārvietošanās uz iepriekš minētajām 
valstīm, kā arī jaušamas, tomēr nepārprotamas izmaiņas attiecībā uz izmantotajiem 
energoresursiem;

E. tā kā Eiropas autobūves nozare ir jāatjauno, uzlabojot konkurētspēju un produktivitāti,

Politiskā pārvaldība
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1. atbalsta jaunu Komisijas stratēģiju, saskaņā ar kuru izaugsmes centrā būtu rūpnieciskā 
darbība un jo īpaši autobūves nozare;

2. pieprasa Eiropas Komisijai efektīvāk saskaņot tās kompetenci, lai sekmētu CARS 2020
ieteikumu īstenošanas uzsākšanu un neatkārtotu CARS 21 procesa neveiksmīgo pirmo 
posmu (2005. gada decembrī), jo šo secinājumu īstenošana nedeva gaidīto rezultātu; šim 
nolūkam aicina Komisiju izstrādāt skaidru un paātrinātu rīcības programmu dalībvalstu un 
uzņēmumu darbību saskaņošanai un papildināšanai;

3. uzskata, ka attiecīgajā nozarē ir novērojama nepietiekama Komisijas kompetence un 
rīcības brīvība; aicina Komisiju izstrādāt pētījumu, kurā būtu atspoguļotas pretrunas starp 
tālejošajiem plāniem un tās rīcībā esošajiem līdzekļiem, lai varētu uzsākt debates Padomē 
un Parlamentā;

4. atzinīgi vērtē Eiropas Konkurētspējas padomes 2012. gada decembra secinājumus par 
rūpniecības politiku; aicina dalībvalstis apņemties padziļināti pārskatīt autobūves politiku 
un nostiprināt jauna līmeņa sadarbību automobiļu nozarē Eiropas līmenī;

5. aicina dalībvalstis īstenot strukturālas un saskaņotas reformas par labu konkurētspējai 
(nodokļu un darbaspēka izmaksu samazināšana, darba elastīgums, birokrātiskā sloga un 
maksājuma termiņu samazinājums);

6. uzskata, ka, lai atjaunotu uzticēšanos Eiropas darbībām, Eiropas Savienības pienākums ir 
uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem, ieguldītājiem un uzņēmumiem par tās rīcības 
plānu;

Ekonomika un autobūves ražošana Eiropā

7. apstiprina, ka ir jāsaglabā un jāpastiprina saskanīga un dinamiska pētniecības, ražošanas 
un vērtības ķēde Eiropas teritorijā;

8. pievērš uzmanību Eiropas automobiļu tirgus un ekonomikas vispārējai lejupslīdei un pauž 
nožēlu, ka Komisija nepievērš uzmanību minētās lejupslīdes pamatiemesliem, piemēram, 
atšķirīgajām situācijām (izgatavotāji, tirgus segmenti un tipi, produkti, nozares) un 
daudzajām pieprasījuma strukturālajām izmaiņām (demogrāfiskās, socioloģiskās, 
attieksmes, ekonomiskās un tehniskās izmaiņas); uzsver, ka ir nepieciešama diferencēta 
atbildes reakcija gan valsts, gan Eiropas līmenī paralēli rīcībai vispārējā Eiropas līmenī;

9. pauž nožēlu, ka Komisija nepievērš uzmanību pārmērīgai ražošanas jaudai, kas rada 
vislielākās grūtības attiecīgajā nozarē un kurai nepārprotami ir sekas īstermiņā un vidējā 
termiņā (ķēde, nodarbinātība, reģionālā ekonomika); vēl aicina Eiropas Komisiju 
nekavējoties izstrādāt:

a) pētījumu par pārmērīgas jaudas mērogu Eiropā un paraugpraksi attiecīgajā jomā, 
īpaši ārpus Eiropas (ASV),

b) rīcības plānu, kurā izklāstīti visi pieejamie politiskās līdzsvarošanas līdzekļi;

10. pārstrukturēšanas jomā:
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a) Komisijas līmenī atbalsta „darba grupas” darbības atjaunošanu galveno gadījumu 
uzraudzībai un atzinīgi vērtē publicēto Zaļo grāmatu par veiksmīgu praksi 
pārstrukturēšanas jomā (COM(2012)0007),

b) prasa uzņēmumiem un dalībvalstīm pastiprināt sadarbību un paredzēt rūpnieciskus 
pielāgojumus, lai izvairītos no negatīvas ārējās ietekmes uz rūpniecības ķēdes 
(nodarbinātība, ražošana) saskaņotību;

11. atgādina dalībvalstīm un uzņēmumiem, ka uzņēmumu sadarbība (pircēju apvienības, 
kooperatīvi, konsorciji, savienības) ir konkurētspējas faktori, attiecībā uz kuriem 
starptautiskā konkurence kļūst aizvien sīvāka;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināti izmantot specifiskus līdzekļus par labu MVU 
un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu (ETI), kas visātrāk izjūt krīzes ietekmi, īpaši 
attiecībā uz apakšuzņēmuma līgumiem, izplatīšanu un tālākpārdošanu, jo tieši šie 
uzņēmumi ir īpaši vērtīgi, jo lieluma un pietiekamās reaģēšanās spējas dēļ tie spēj reaģēt 
uz izmaiņām;

Cilvēkresursi

13. apstiprina, ka autobūves nozares strādnieku zinātība ir liela Eiropas vērtība; atzinīgi vērtē 
Eiropas autobūves prasmju padomes izveidi 2013. gadā; pauž vēlmi, ka tā paātrināti 
īstenotu efektīvas politikas attiecīgajā jomā;

14. uzskata, ka šobrīd darba tirgū ir novērojamas pretrunas ar nozares vajadzībām (liels 
pieprasījums pēc inženieriem un augsti kvalificētiem tehniskajiem speciālistiem); uzskata, 
ka ir ļoti svarīgi optimizēt valsts izglītības stratēģijas (izcilības modeļi, sakari ar 
labākajām pasaules augstskolām) un uzņēmumu darbā pieņemšanas stratēģijas (tiesību 
aktu kopums par atalgojumu), lai nezaudētu un piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus;

15. aicina dalībvalstis pielāgot to tiesību aktus, lai sekmētu atklātāku un konstruktīvāku 
sociālo dialogu (darba un tehnoloģiju elastīgums, filiāļu nolīgumi, darbinieku līdzdalība 
uzņēmumu darbībā);

16. iesaka dalībvalstīm un uzņēmumiem uzlabot darbinieku tālākizglītību, lai prognozētu 
pieprasījumu nākotnē un nodrošinātu, ka darba zaudēšanas gadījumā darbinieku zināšanas 
varētu pielietot citās nozarēs, kurās ir vērojama izaugsme;

Inovācijas un tehnoloģijas

17. apstiprina, ka tehnoloģiskās inovācijas ir svarīgs attiecīgās nozares konkurētspējas 
diferenciācijas faktors; atkārtoti pauž gatavību sekmēt „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu 
un piedalīties ekonomisku un ilgtspējīgu transportlīdzekļu un jaunu ražošanas veidu 
izstrādē;

18. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumus tehnoloģiju progresa jomā, tomēr atgādina, ka šīs 
prognozes ir tikai provizoriskas pievienotās vērtības un iespēju radīšanas ziņā attiecībā uz 
tirgu un nodarbinātību;
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19. uzskata, ka ir jāsekmē tādu tehnoloģiju pētniecība un izstrāde, kurās izmanto mazāk 
piesārņojošus, galvenokārt Eiropas, energoresursus, un izplatīšanas tīklu izvēršana, un 
pauž nostāju, ka to laišanai tirgū ir jābūt pakāpeniskai un atbilstīgai, lai tās pēc iespējas 
atbilstu iekšējā un pasaules tirgus gaidām un būtu sociāli pieņemamas autobraucējiem;

20. uzskata, ka Eiropas centienu pamatā jābūt noteiktām prioritātēm, lai sekmētu to 
tehnoloģiju progresu, jo īpaši:

a) tehnoloģiskajai konverģencei, jo īpaši savlaicīgi izstrādātām ražošanas un 
izplatīšanas normām,

b) ekoinovāciju, kas ir Eiropas p reču  dažādošanas avoti, attīstībai (vieglie 
transportlīdzekļi, palīdzība transportlīdzekļa vadīšanā, komforts),

c) sadarbībai Eiropas un pasaules līmenī maz pētītās jomās, īpaši spēka piedziņas jomā,

d) cīņai, lai palielinātu vadošo lomu attiecībā uz starptautiskajiem tiesību aktiem, kas 
nodrošinātu Eiropas tehnisko jauninājumu dominēšanu pasaules tirgū;

21. aicina dalībvalstis un Komisiju veicināt konkurētspējas kopu un zonu izveidi nākotnes 
mobilitātes jomā, kas ir pastāvīgs jaunu inovāciju (prototipu) avots;

22. atgādina, ka pētniecībai un izstrādei ir nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi 
(zinātniskais risks, ilgstošs ieguldījumu cikls); tomēr pauž nožēlu, ka Eiropa vēl nav 
sasniegusi mērķi ieguldīt 3 % IKP pētniecībā un izstrādē; uzskata, ka COSME un 
„Apvārsnis 2020” budžetā paredzētie samazinājumi, īpaši attiecībā uz transportam 
paredzētā budžeta pozīcijām, ir kaitējoši;

23. uzstāj, ka ir jānodrošina tālejošs finansējums skaidrām prioritātēm: videi draudzīgu 
automobiļu (green car) iniciatīvai un MVU attīstībai;

Regulējums

24. pieprasa steidzami īstenot lietpratīga regulējuma principu; atgādina par CARS 21 pirmās 
grupas lūgumu (2005. gadā), kas ir palicis uz papīra;

25. atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu piemērot moratoriju visiem jaunajiem tiesību 
aktiem, kas var apdraudēt nozares ekonomisko līdzsvaru;

26. aicina attiecīgā gadījumā pārskatīt noteiktas ievirzes un jau pieņemtos lēmumus, kas var 
kavēt autobūves nozares atveseļošanos;

27. uzskata, ka ir jāsaskaņo tehniskais regulējums visā Eiropā, lai cīnītos pret jebkāda veida 
mākslīgu konkurences izkropļojumu;

28. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību 
pasaules līmenī un izstrādāt komercnoslēpuma aizsardzības stratēģiju Eiropas līmenī, lai 
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cīnītos pret viltošanu un rūpniecisko spiegošanu; atgādina, ka tehnoloģiju attīstība ir 
smalka un trausla nozare;

Finanšu līdzekļi

29. aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņot, optimizēt un pastiprināt pieejamo finanšu 
līdzekļu izlietojumu, lai veicinātu ieguldījumus no valsts subsīdijām, paredzētu nodokļu 
atvieglojumus (nodokļu atvieglojums pētījumiem, ekoloģiskā bonus/malus sistēma, 
atlīdzība par nolietotu automobiļu nodošanu metāllūžņos) un privātos (riska kapitāla 
fonds, uzņēmējdarbības mecenāti) un publiskos finanšu instrumentus (Eiropas Investīciju 
banka);

30. uzskata, ka noteikti jāsaglabā pieejamo fondu papildināmība pārstrukturēšanas 
vajadzībām, no vienas puses, un pētniecībai un izstrādei, no otras puses; prasa saglabāt vai 
palielināt Eiropas Sociālajam fondam un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam 
pieejamo finansējumu;

31. prasa, lai konkurētspējas, izaugsmes un nodarbinātības politikā būtu iekļauta konkurences 
politika (valsts atbalsta regulējums), līdzīgi kā ārvalstīs, kas ir Eiropas konkurējošās 
valstis;

32. aicina pievienot nosacījumus, kas paredz, ka atbalstīto ieguldījumu amortizācijas laikā 
autobūves uzņēmuma pienākums ir nodrošināt darbību atbalstītajos objektos vai atlīdzināt 
no Eiropas saņemtās summas pārvietošanas gadījumā;

Iekšējais tirgus

33. atgādina, ka stabils iekšējais tirgus ir svarīgs priekšnosacījums izaugsmes atjaunošanās 
veicināšanai autobūves ražošanas jomā;

34. uzstāj, ka Eiropai ir jāpastiprina integrācija jomās, kas de facto veicina nelīdzsvarotu 
konkurenci:

a) attiecībā pret ārvalstu konkurentiem: paaugstinātas energoresursu un izejvielu cenas, 
paaugstināts euro maiņas kurss,

b) un iekšējā tirgū: sociālās normas, nodokļu priekšrocības uzņēmumiem un atlaides 
pirkumiem (ekobonusi, atlīdzība par nolietotu automobiļu nodošanu metāllūžņos);

35. attiecībā uz tālākpārdošanas tirgu nosoda, ka pašreizējā tiesiskā sadrumstalotība kaitē 
autobraucējiem un neveicina stabilu un taisnīgu konkurenci rūpniecības ķēdē un starp 
dalībvalstīm; lūdz pilnībā saskaņot tiesību aktus un jo īpaši aicina dalībvalstis:

a) pilnībā atvērt pieejamo rezerves daļu tirgu („remonta klauzulas” pieņemšana),

b) labāk informēt autobraucējus par viņu tiesībām remontu jomā;

36. atkārtoti pauž, ka ir svarīgi būt ekonomiski ieinteresētiem veidot jaunus rūpnieciskos 
gigantus, piemēram, gaisa kuģniecības un kosmosa jomā, lai panāktu attiecīgo lielumu, 
kas nepieciešams, lai nodrošinātu konkurētspēju pasaules līmenī;
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37. vērš:

a) dalībvalstu uzmanību uz alternatīviem risinājumiem pieprasījuma atveseļošanai 
(firmas zīmju izveide, mērķtiecīga algu ietaupījumu sekmēšana, uzņēmumu 
autoparka atbrīvošana no nodokļiem, materiālu otrreizēja pārstrāde),

b) uzņēmumu uzmanību uz tirdzniecības stratēģijām (bezdarba apdrošināšana, 
garantijas paplašināšana, kopīgi transportlīdzekļi, tirdzniecība internetā);

Ārējie tirgi un tirdzniecības attiecības

38. uzskata, ka eksports uz jaunietekmes tirgiem ir neapšaubāms ilgtermiņa panākumu 
maksimizēšanas avots un aliansēm ar ārvalstu fondiem un uzņēmumiem ir būtiska nozīme 
attiecībā uz mūsu uzņēmumu nākotni, piemēram, objektu izveidi ārpus Savienības 
robežām to izaugsmes veicināšanai (jo īpaši ražošanai un pārdošanai uz vietas) un 
transportlīdzekļu importam pieprasījuma apmierināšanai;

39. apstiprina, ka aizvien pasliktinās daudzu autobūves uzņēmumu konkurētspēja lielās un 
reizēm netaisnīgās konkurences dēļ ar trešo valstu uzņēmumiem; uzstāj, ka Komisijai ir 
jāreorganizē tirdzniecības politika:

a) saskaņojot dalībvalstu rīkus, lai popularizētu Eiropas uzņēmumus un aizsargātu 
preces un patentus ārvalstīs,

b) centralizējot visus eksportam paredzētos Eiropas rīkus, jo īpaši tos, kuru pamatā ir 
MVU („Small Business, Big World”),

c) pakāpeniski ieviešot tirdzniecības attiecībās savstarpējības principu, kuram Eiropas 
Komisija nav pievērsusi pietiekamu uzmanību CARS 2020,

d) cīnoties pret jebkādu pasākumu, kas ietver ar tarifiem nesaistītus tirdzniecības 
šķēršļus,

e) uzlabojot reaģēšanas laiku attiecībā uz izmeklēšanas uzsākšanu un pretpasākumu 
piemērošanu,

f) lai iespējami taisnīgi novērtētu brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) ietekmi uz 
automobiļu ražošanu Eiropā:

- ieviešot nozares konkurētspējas jēdzienu jebkuru sarunu par BTN ietekmes 
novērtējumā,

- iekļaujot ietekmes analīzi, balstoties uz sarunām par BTN,

- veicot kumulatīvu analīzi par visu BTN ietekmi uz Eiropas autobūves nozari 
sarunu laikā attiecīgā periodā;

40. aicina Parlamentu piešķirt līdzekļus, lai tas varētu novērtēt visus BTN;

41. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

Kas ir autobūves nozare Eiropā?

Eiropas autobūves nozare ir noteikts un stratēģisks aktīvs Eiropas Savienības ekonomikai un
nodarbinātībai.

Eiropas Komisija rīcības plānā CARS 2020 sniedz kopsavilkumu par šo nozari:

- 12 miljoni tiešo un netiešo darbavietu;

- 4 % IKP Eiropas līmenī;

- 90 miljardi euro tirdzniecības pārpalikuma;

- ceturtā daļa pasaules ražošanas apjoma.

Šīm aplēsēm jāpievieno arī ieguvumi, kas radīti ražošanas ķēdes iepriekšējā un nākamajā 
posmā saistībā ar:

- pētniecību un izstrādi ― 80 % privāto investīciju pētniecībā un izstrādē;

- inovācijām ― tehnoloģiju izplatīšana, jauni materiāli, elektriskās baterijas un 
kurināmā elementi;

- zinātību ― pārvaldība un ražošanas procesu vadība;

- un ekonomikai noderīgiem ārējiem faktoriem ― apdrošināšanu un valsts budžeta 
ieņēmumiem.

Autobūves nozare ir mūsu rūpnieciskās ekonomikas pamats gan reālā, gan simboliskā nozīmē.
Šajā nozarē ļoti skaidri izpaužas Eiropas rūpniecības īpatnības, tādēļ tā ir pelnījusi prioritāru 
un strauju politisko rīcību.

Kādēļ Eiropas Parlaments nodarbojas ar šo jautājumu?

Eiropā automobiļu nozari ir skārusi bezprecedenta krīze. 2012. gadā Eiropā tika reģistrēti tikai 
aptuveni 12 miljoni pārdoto vienību, salīdzinot ar aptuveni 17 miljoniem 2007. gadā, īsi pirms 
krīzes, un tas bija zemākais līmenis kopš 1995. gada. 2013. gada sākumā dati liecināja par 
lejupslīdi, kas mūs atsvieda atpakaļ 1990. gadu sākumā. Šāda krituma iemesls bija pēkšņā un 
ilglaicīgā pirktspējas samazināšanās Eiropas mājsaimniecībās. Transportlīdzekļu iegāde un 
uzturēšana mājsaimniecībām ir otrā būtiskākā izdevumu pozīcija uzreiz pēc mājokļa 
izdevumiem.

Eiropas iedzīvotāji jautā, kāda nākotne gaida šo ražošanas nozari, kura pati par sevi simbolizē 
vispārējo ekonomikas stāvokli un kurai tiek veltīta vislielākā plašsaziņas līdzekļu un cilvēku 
uzmanība. Līdz ar to Eiropas Parlamenta, vienīgās tiešās pārstāvības iestādes, uzdevums ir 
kliedēt šīs bažas. Neraugoties uz to, ka šim ziņojumam nav nekāda saistoša spēka un Eiropas 
Savienībai ir tikai nelielas manevra iespējas, lai tieši ietekmētu krīzi, referents uzskata, ka 
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mūsu pienākums ir padziļināti izpētīt šo tematu un izmantot tiesības iesniegt priekšlikumus 
Eiropas iestādēm, dalībvalstīm un uzņēmumiem.

Šā ziņojuma mērķis ir rosināt pāreju no vārdiem pie darbiem publiskajā telpā. Tam ir jārada 
būtiska pievienotā vērtība, plānojot Eiropas Komisijas rīcību. Ņemot vērā skartās tematikas 
daudzveidību, referents vēlas, lai šis ziņojums kļūtu par viegli pamanāmu centrālo diskusiju 
asi jautājumā par rūpniecisko ražošanu.

Vai pietiek ar rīcības plānu?

Referents atzinīgi vērtē darbu, ko paveikusi Eiropas Komisija, izstrādājot rīcības plānu 
CARS 2020, un visus kontaktus, kas izveidoti iestāžu līmenī starp dažādiem nozares 
dalībniekiem (augsta līmeņa darba grupas CARS 21 radīšana un atkārtota aktivizēšana).
Komisija ir izstrādājusi dinamisku līdzekli, lai atkal novietotu automobiļu rūpniecisko 
ražošanu ekonomikas attīstības centrā. Pirms vairākiem gadiem Eiropa nolēma koncentrēties 
uz „pilnu pakalpojumu klāstu”, taču pašlaik vadītāji atzīst, ka ekonomikas un sabiedrības 
interesēs ir atgriešanās pie stabilas un ilgtspējīgas ražošanas bāzes. Tā ir drosmīga politiskā 
izvēle, kas mums jāatbalsta. Pārceļot ražošanas bāzi atpakaļ uz kontinentu, tā būs mazāk 
atkarīga no mūsu konkurentiem.

CARS 2020 ir pirmais nozares attīstības plāns, ko Komisija izstrādājusi pēc Lisabonas līguma.
Tas ir labs signāls, kas apliecina Komisijas vēlmi piešķirt automobilim prioritāti. Rīcības 
plāna priekšrocība ir tāda, ka vienā dokumentā tiek apkopotas visas ar automobili saistītās 
kompetences jomas. Kopumā referents atzinīgi vērtē Komisijas nodomu uzlabot rūpniecības 
pozīcijas IKP, lai šīs nozares daļa no pašreizējiem 16 % paaugstinātos līdz 20 % 2020. gadā.
Taču mums vēl ir jārada sev nepieciešamie līdzekļi.

Referents uzskata, ka rīcības plāna darbības joma raksturo trūkumus un nepilnības, jo īpaši un 
lielākoties saistībā ar augsta līmeņa darba grupas CARS 21 secinājumiem (2012. gada jūnijā).
Attiecīgi konstatējumi ir daļēji, un piedāvātie risinājumi ir mazāk saistoši, nekā iecerēts.

Kopumā Komisija tikai raksturo vispārīgo un pretrunīgo situāciju autobūves nozarē. Referents 
uzskata, ka dziļāka analīze mums liktu konkretizēt cikliskās situācijas izmaiņas un piedāvāt 
diferencētus risinājumus, jo ekonomikas krīze neskar vienādi:

- konstruktorus (iekšējā organizācija, pārdošanas stratēģijas, tirgi);

- tirgus segmentus (kvalitāte, vispārīgie speciālisti, ierakstu līmenis), ražojumus 
(transportlīdzekļi, kravas automobiļi, divi riteņi);

- un nozares atzarus (aprīkojuma piegādātāji, projektētāji, izplatīšana un 
pēcpārdošana).

Referents pauž nožēlu, ka Komisija nenovērtē daudzās strukturālās pieprasījuma izmaiņas, 
kas ir galvenais iemesls Eiropas tirgus pagrimumam:

- demogrāfiskās ― urbanizācija, iedzīvotāju novecošana;



PR\939496LV.doc 11/13 PE513.268v01-00

LV

- socioloģiskās un ar uzvedību saistītās ― kolektīvā mobilitāte, transportlīdzekļu 
iebraukšanas ierobežojumi pilsētu centros, atšķirīgie lietošanas veidi atkarībā no 
dzīvesvietas teritorijas, zīmolu tēls;

- ekonomiskās ― transportlīdzeklim veltītā vidējā iepirkumu groza noplicināšanās, 
degvielas cenu pieaugums, tirdzniecības iespēju strauja attīstība;

- tehniskās ― transportlīdzekļu ekspluatācijas ilguma un kvalitātes būtiska 
paaugstināšanās.

Turklāt Komisija liek uzsvaru tikai uz ražošanas jaudas pārpalikumu (novērtēts vidēji 20 % 
apmērā) un pārstrukturēšanu, nepiedāvājot risinājumus, jo īpaši attiecībā uz iespēju citām 
nozarēm izmantot to automobiļu rūpniecības darbinieku kompetenci, kuri zaudējuši darbu.

Tā balstās uz savstarpīguma principu tirdzniecības attiecībās.

Referents uzskata, ka negatīvi ir vērtējams pienācīgu definīciju trūkums dažiem jēdzieniem, 
lai gan tie ir priekšnoteikumi, bez kuriem mūsu rīcība nav iedomājama:

- Eiropas uzņēmums ― vai tas ir uzņēmums, kura juridiskā adrese atrodas Eiropā, bet 
ražotnes izkaisītas visā pasaulē, vai tāds uzņēmums, kam ir viena vai vairākas 
ražotnes Eiropā, bet juridiskā adrese ārpusē, vai tikai tāds, kura juridiskā adrese un 
rūpnīcas atrodas Eiropā? Jo šā rīcības plāna gala mērķis ir atjaunot izaugsmi un 
darbavietas Eiropā. Tas paredz izmantot visas sviras, lai palīdzētu visiem Eiropas 
uzņēmumiem, taču galvenokārt atbalstot uzņēmumu veidošanos Eiropā, kad būsim 
tik tālu nonākuši. Šim nolūkam mums nepieciešams skaidrs redzējums par savu 
rīcību visā Eiropā, un šāds redzējums vēl nav izstrādāts;

- vērtību ķēde un ražošanas ķēde, kas ir dažādi jēdzieni, taču to abu atbalstīšana un 
attīstīšana ir Eiropas interesēs. Vērtību ķēde, kas stingri iedibināta Eiropā, ļauj mums 
iegūt vai atgūt konkurētspēju ar ražojumiem, kas mums padodas vislabāk 
(progresīvās tehnoloģijas). Saskaņotas ražošanas ķēdes, proti, projektēšanas un 
ražošanas iepriekšējā un nākamā posma, saglabāšana, lai novērstu to izzušanu no 
Eiropas un tikai daļēju šīs ķēdes pārvaldību. Tomēr ir jārod pareizs līdzsvars, jo 
Eiropa arvien vairāk un vairāk zaudē konkurētspēju attiecībā uz dažiem izmaksu 
veidiem (jo īpaši attiecībā uz enerģiju un darbaspēku).

Kādu risinājumu var piedāvāt Eiropas Parlaments?

Temati, kas izstrādāti plānā CARS 2020

Diskusijām, ko rosināja rīcības plāns, vajadzētu likt mums padziļināti pārvērtēt mobilitāti 
XXI gadsimtā. Status quo ir vissliktākais risinājums. Taču tas ir jādara pragmatiski, 
izvairoties no risinājumiem, kas neatbilst gaidītajam un realitātei, kā arī no pārāk precīzām tā 
pieprasījuma prognozēm, kas vēl nemaz neeksistē.
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Tāpat, mūsu rīcības pamatā ir jāliek klimata pārmaiņu problēmas risināšana. Un Eiropai šim 
nolūkam ir jāpiešķir tik lieli līdzekļi, lai mēs kļūtu par paraugu visai pārējai planētai. Taču 
šajos krīzes laikos mums ir arī citas prioritātes, kas arī ir svarīgas un būtiskas ― risināt daudz 
ikdienišķākas mūsu līdzpilsoņu problēmas, proti, pievērsties Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas zudumam, pirktspējas zudumam, darbavietu zaudēšanai un konkurencei, kas 
arvien uzstājīgāk ielaužas no ārzemēm. Šajā ziņojumā mums būtu jārod atbildes arī un 
galvenokārt jautājumā par uzticības krīzi.

Tādēļ referents pirmo reizi ir pārņēmis un pabeidzis uzskaitījumu sadalījumā pa asīm, kas 
iekļautas plānā CARS 2020, lai:

- akcentētu tehnoloģiju attīstību (salīdzinoši unikāla priekšrocība, kas ir Savienības 
rīcībā, lai konkurētu ar BRICS valstīm, bet kas arī jāsargā un jāatbalsta) un 
alternatīvo enerģijas veidu izpēti, apdomīgi paturot prātā savas izredzes tirgū;

- pielāgotu regulējumu izvirzītajiem mērķiem;

- rastu līdzekļus, kā prognozēt rītdienas kompetences, lai pielāgotu cilvēkresursus 
pieprasījuma izmaiņām un ražošanas rīkiem;

- līdzsvarotu attiecības ražošanas ķēdē, lai sekmētu konkurenci un apdraudētāko 
uzņēmumu aizsardzību;

- optimizētu finanšu līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, un vajadzības gadījumā tos 
atjaunotu;

- restartētu iekšējo tirgu, jo Eiropas uzņēmumi lielākoties darbojas Eiropas tirgū;

- padarītu tirdzniecības attiecības taisnīgākas, lai labākajā iespējamā veidā atbalstītu 
mūsu uzņēmumus jaunajos tirgos.

Politiskā pārvaldība

Eiropai brīvprātīgi jāizstrādā steidzamo reformu un politisko mehānismu izveides plāns, lai 
konsolidētu mūsu autobūves rūpniecības politiku Eiropas līmenī. Diemžēl tas viss pietrūkst 
rīcības plāna CARS 2020 priekšlikumos.

Eiropai jāuzlabo reakcijas spējas. Komisijas paveiktais darbs attiecībā uz pārvaldes plānu un 
augsta līmeņa darba grupām tagad ir jāsadala politiskā līmenī. Tam jāizpaužas kā vērienīgai 
sadarbībai starp dalībvalstīm un Komisiju. Eiropas rīcībā ir daudzi līdzekļi (iekšējais tirgus, 
starptautiskā tirdzniecība, vide, pētniecība un tehnoloģiju attīstība). Referents vēlas, lai šīs 
ziņojums parādītu, kā tos labāk izmantot, koordinēt un iedarbināt paralēli darbam pie 
padziļinātām reformām, lai šos līdzekļus saskaņotu ar mūsu mērķiem.

Referents uzskata, ka šim ziņojumam jārada iespēja atklāti apspriest sevi apliecinājušas 
metodes, kā tas notiek ASV, lai skaidri uzdotu jautājumus par līdzekļiem, kas ir Eiropas 
Savienības rīcībā, mūsu uzņēmumu lielumu un sīvo konkurenci, kurā jāiesaistās mūsu Eiropas 
uzņēmumiem, pat ja mums ir jāsaskaras ar arvien lielāku konkurenci no mūsu ārzemju 
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konkurentu puses arī pie mums, tāpat kā ārzemju tirgos. Mums ir jāpieņem šī jaunā pasaules 
kārtība.

Eiropas Savienības rīcībai ir būtiska nozīme daudzās jomās. Tomēr tās „mārketinga” 
stratēģijai ir nopietni trūkumi. Precīzāk, ļoti pietrūkst atpazīstamības. No otras puses, Eiropa 
saskaras ar tehnoloģiskās kompetences pārdošanas grūtībām starptautiskā mērogā 
(tirdzniecība un standarti). Tas būs ļoti traucējoši, jo, ja mēs neko nedarīsim, kļūsim arvien 
vairāk atkarīgi no standartiem, ko neesam izstrādājuši. Referents uzskata, ka ir laiks labot 
situāciju, lai atgūtu iedzīvotāju, uzņēmumu un investoru uzticību.

Tādējādi referents ir iekļāvis šajā ziņojumā nodaļu par „politisko pārvaldību”, kas nav minēta 
plānā CARS 2020, tieši tādēļ, lai apspriestu šos jautājumus.


