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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar CARS 2020: pjan ta’ azzjoni għal industrija tal-karozzi b’saħħitha, kompetittiva u 
sostenibbli fl-Ewropa

(2013/2062(INI)).

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 173 tat-Titolu XVII tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (ex Artikolu 157 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea), li jkopri 
l-politika industrijali u jirreferi, b’mod partikolari, għall-kompetittività tal-industrija tal-
Unjoni,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “CARS 2020: pjan ta’ 
azzjoni għal industrija tal-karozzi kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa” 
(COM(2012)0636) ,

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Grupp ta’ Livell Għoli CARS 21 “għall-Kompetittività u t-
Tkabbir Sostenibbli tal-Industrija tal-Karozzi fl-Unjoni Ewropea” (2012) u “Sistema 
Regolatorja Kompetittiva tal-Karozzi għas-Seklu 21” (2006),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Industrija Ewropea aktar 
b’saħħitha għat-tkabbir u l-irkupru ekonomiku” (COM(2012)0582),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kumitat għall-“Kompetittività” tal-10 u l-11 ta’ 
Diċembru 2012 dwar id-sitwazzjoni tal-industrija Ewropea u dwar is-sitwazzjoni 
partikolari tal-industrija tal-karozzi,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2013),

A. billi l-industrija tal-karozzi hija parti kbira tal-katina tal-produzzjoni industrijali kif ukoll 
fattur ta’ kompetittività, tkabbir u impjiegi fundamentali għall-Ewropa;

B. billi l-industrija Ewropea tal-karozzi attwalment għaddejja minn kriżi bla preċedent, li 
teħtieġ azzjoni urġenti u koordinata fl-Unjoni Ewropea;

C. billi din il-kriżi tmur lil hinn mis-sitwazzjoni ekonomika u twassalna biex naħsbu mill-
ġdid fuq il-mobilità kollha tas-seklu wieħed u għoxrin, minħabba li t-tkabbir ta’ territorju 
huwa determinat ukoll mil-livell ta’ mobilità taċ-ċittadini tiegħu;

D. billi l-industrija tal-karozzi qed tesperjenza rivoluzzjoni tripla fil-livell globali: il-bidla 
fid-domanda lejn il-pajjiżi emerġenti, il-bidla tal-produzzjoni lejn dawn il-pajjiżi u wkoll 
bidla żgħira iżda li tinħass fis-sorsi tal-enerġiji li jintużaw;
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E. billi s-settur Ewropew tal-karozzi għandu jerġa’ jikseb kompetittività u produttività;

Governanza politika

1. Jappoġġja l-istrateġija ġdida tal-Kummissjoni biex l-attività industrijali, speċjalment l-
industrija tal-karozzi, terġa’ titpoġġa fil-qalba tat-tkabbir;

2. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkoordina b’mod aktar effettiv il-ħiliet tagħha 
sabiex ir-rakkomandazzjonijiet ta’ “CARS 2020” jerġgħu lura għal fażi operattiva, sabiex 
ma jerġax jiġri l-falliment tal-ewwel fażi tal-proċess “CARS 21” (Diċembru 2005) fejn is-
sejbiet ma ġewx segwiti mill-fatti; biex dan iseħħ, jitlob lill-Kummissjoni biex 
tistabbilixxi aġenda ċara u aċċellerata biex tikkoordina u tikkompleta l-azzjoni tal-Istati 
Membri u l-kumpaniji;

3. Jemmen li l-azzjoni tal-Kummissjoni f’dan is-settur qed tbati minn nuqqas ta’ ħiliet u 
flessibilità; jitlob li din tipproduċi studju li jesponi l-lakuna bejn l-ambizzjonijiet u l-mezzi 
disponibbli għaliha, b’tali mod li d-dibattitu jkun jista’ jitressaq lill-Kunsill u l-Parlament;

4. Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-Kumitat Ewropew tal-Kompetittività ta’ Diċembru 2012 dwar 
il-politika industrijali; jinkoraġġixxi l-Istati Membri biex jippersistu fl-isforzi tagħhom 
biex isaħħu l-politika industrijali tal-karozzi u biex jistabbilixxu kooperazzjoni ġdida 
madwar l-industrija tal-karozzi fil-livell Ewropew;

5. Jistieden lill-Istati Membri jwettqu riformi strutturali, imma kkoordinati, favur il-
kompetittività (taxxi u l-ispiża tal-manodopera aktar baxxi, flessibilità tax-xogħol, tnaqqis 
fl-ispiża burokratika u fiż-żminijiet għall-ħlas);

6. Sabiex terġa’ tibena l-kunfidenza fl-azzjoni Ewropea, jemmen li huwa essenzjali għall-
Unjoni Ewropea li ttejjeb il-komunikazzjoni fuq il-pjan ta’ azzjoni tagħha maċ-ċittadini, l-
investituri u l-kumpaniji;

L-ekonomija u l-produzzjoni tal-karozzi fl-Ewropa

7. Jgħid li huwa essenzjali li jinżammu u jissaħħu katina koerenti u dinamika ta’ riċerka, 
produzzjoni u valur fuq it-territorju Ewropew;

8. Jieħu nota tat-tnaqqis ġenerali tas-suq u l-ekonomija tal-karozzi fl-Ewropa, iżda 
jiddispjaċih li l-Kummissjoni qed tħalli barra raġunijiet fundamentali għal dan it-tnaqqis, 
bħad-differenzjar tas-sitwazzjonijiet (manifatturi, segmenti u tipi ta’ swieq, prodotti, 
fergħat) u l-ħafna bidliet strutturali fid-domanda (demografiċi, soċjoloġiċi, ta’ mġiba, 
ekonomiċi u tekniċi); isostni għalhekk li t-tweġibiet differenzjati għandhom isiru fil-livell 
nazzjonali iżda wkoll fil-livell Ewropew, b’mod parallel ma’ azzjoni Ewropea globali;

9. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma tqisx il-kapaċità ta’ produzzjoni żejda, diffikultà 
ewlenija ċentrali għas-settur kollu li inevitabilment għandha impatt fit-terminu qasir u 
medju (il-katina, l-impjiegi, l-ekonomija reġjonali); jistieden għalhekk lill-Kummissjoni 
Ewropea biex tipproduċi malajr:
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a. studju dwar l-estent tal-kapaċità żejda fl-Ewropa u dwar l-aħjar prattiki biex 
tindirizzahom, speċjalment barra mill-Ewropa (fl-Istati Uniti)

b. pjan ta’ azzjoni li jiddeskrivi l-għodod politiċi kollha disponibbli;

10. Fil-qasam tar-ristrutturar:

a. fil-livell tal-Kummissjoni, jappoġġja l-attivazzjoni mill-ġdid tat-“task force” biex 
issegwi l-każijiet prinċipali u jilqa’ l-pubblikazzjoni tal-Green Paper dwar il-prattiki 
effettivi fil-qasam tar-ristrutturazzjoni (COM(2012)0007),

b. jitlob lill-kumpaniji u l-Istati Membri biex isaħħu l-kooperazzjoni u l-progress fl-
aġġustamenti industrijali sabiex jiġu evitati esternalitajiet negattivi fuq il-konsistenza 
tal-katina industrijali (l-impjiegi, il-produzzjoni);;

11. Ifakkar lill-Istati Membri u l-kumpaniji li r-rikonċiljazzjonijiet bejn il-kumpaniji (gruppi 
ta’ bejgħ, kooperazzjonijiet, konsorzji, merġers) huma fatturi ta’ kompetittività li 
jiffaċċjaw il-kompetizzjoni internazzjonali li dejjem tikber;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex isaħħu l-għodod speċifiċi favur l-SMEs 
u l-kumpaniji ta’ daqs medju, li huma l-ewwel vittmi tal-kriżi, b’mod partikolari fis-
sottokuntrattar, id-distribuzzjoni u l-assistenza ta’ wara l-bejgħ, anki jekk dawn huma assi 
minħabba li huma għandhom daqs ideali u reattività biżżejjed biex jindirizzaw it-tibdil;

Riżorsi umani

13. Jgħid li ħiliet tal-ħaddiema fl-industrija tal-karozzi huma assi għall-Ewropa; jilqa’ bi 
pjaċir it-twaqqif fl-2013 tal-Kumitat Ewropew għall-kompetenza fl-industrija tal-karozzi; 
jixtieq li dan iniedi politiki effettivi f’dan il-qasam;

14. Jemmen li, bħalissa, hemm differenza bejn is-suq tax-xogħol u l-ħtiġijiet tas-settur 
(domanda kbira għal inġiniera u tekniċi kwalifikati tajjeb); jemmen li huwa importanti 
ħafna li jiġu ottimizzati l-istrateġiji pubbliċi ta’ taħriġ (passaġġi ta’ eċċellenza, 
relazzjonijiet mal-aqwa universitajiet fid-dinja) u l-istrateġiji ta’ reklutaġġ tal-kumpaniji 
(il-“pakkett” tal-paga) biex jinżammu u jiġu mħajra ħaddiema kwalifikati ħafna;

15. Jitlob lill-Istati Membri biex jadattaw il-leġiżlazzjoni tagħhom sabiex id-djalogu soċjali 
ikun aktar miftuħ u kostruttiv (il-flessibilità tax-xogħol u t-teknoloġiji, ftehimiet ta’ 
fergħat, l-involviment tal-impjegati fil-kumpaniji);

16. Jirrakkomanda lill-Istati Membri u l-kumpaniji biex itejjbu t-taħriġ kontinwu tal-ħaddiema 
biex jantiċipaw id-domanda futura u biex jiġi żgurat li f’każ ta’ telf ta’ impjieg, setturi 
oħra ta’ tkabbir jibbenefikaw mill-ħiliet tagħhom;

Innovazzjoni u teknoloġija

17. Jafferma li l-innovazzjoni teknoloġika hija l-fattur ta’ differenzjar ewlieni għall-
kompetittività ta’ din l-industrija; jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu biex jintlaħqu l-
objettivi ta’ “Ewropa 2020” u li jiġu żviluppati mezzi ta’ trasport ekonomiċi u sostenibbli 
u metodi ġodda ta’ produzzjoni;
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18. Fil-qasam tal-avvanzi teknoloġiċi, jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni, iżda jfakkar in-natura 
kundizzjonali tal-projezzjonijiet tagħha f’termini ta’ ħolqien tal-valur miżjud u 
opportunitajiet fis-suq u fl-impjiegi;

19. Iqis li huwa essenzjali għall-promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp fit-teknoloġiji li jużaw 
enerġija li tniġġes inqas, prinċipalment Ewropej, u l-iskjerament ta’ netwerks ta’ 
distribuzzjoni, iżda jgħid li l-proċess biex dawn jitqiegħdu fis-suq għandu jkun gradwali u 
xieraq biex jibqgħu kemm jista’ jkun viċin tal-aspettattivi tas-suq intern u dak globali u l-
aċċettazzjoni soċjali tas-sewwieqa;

20. Jemmen li l-Ewropa għandha tibbaża l-isforzi tagħha fuq ċerti prijoritajiet biex 
tikkonsolida l-avvanz teknoloġiku tagħha, inkluż:

a. il-konverġenza teknoloġika, b’mod partikolari dwar l-istandards ta’ qabel il-
produzzjoni u d-distribuzzjoni,

b. l-iżvilupp tal-ekoinnovazzjonijiet (vetturi ħfief, l-assistenza għas-sewqan, il-
kumdità), sorsi ta’ differenzjar tal-prodotti Ewropej,

c. il-kooperazzjoni fil-livell Ewropew u globali fl-oqsma li għadhom mhux sfruttati 
ħafna, b’mod partikolari fil-qasam tal-propulsjoni,

d. il-ġlieda biex issaħħaħ it-tmexxija tagħha fl-istandards internazzjonali li jiżguraw l-
importanza tal-iżviluppi tekniċi tagħna fis-suq globali;

21. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jistimulaw il-ħolqien ta’ clusters u gruppi 
ta’ kompettitività dwar il-mobilità tal-futur, sors ta’ innovazzjoni permanenti (prototipi);

22. Ifakkar li r-riċerka u l-iżvilupp jeħtieġu sforz finanzjarju konsiderevoli (riskju xjentifiku, 
ċiklu twil ta’ investiment); jiddispjaċih li l-Ewropa għadha ma laħqitx il-mira li talloka 
3 % tal-PDG għar-riċerka u l-iżvilupp; jikkunsidra bħala negattiv it-tnaqqis baġitarju ta’ 
“COSME” u ta’ “Orizzont 2020” mill-Istati Membri, b’mod partikolari fil-linji tal-baġit 
intiżi għat-trasport;

23. Jinsisti fuq iż-żamma ta’ finanzjament ambizzjuż għal prijoritajiet ċari: l-inizjattiva “green 
car” u l-iżvilupp tal-SMEs;

Regolamenti

24. Jinsisti fuq l-implimentazzjoni rapida tal-prinċipju ta’ “regolamentazzjoni intelliġenti”; 
ifakkar li kienet talba li ġiet mill-ewwel grupp ta’ “CARS 21” (2005), li baqgħet ma ġietx 
ikkunsidrata;

25. Jilqa’ l-moratorju propost mill-Kummissjoni dwar kwalunkwe leġiżlazzjoni ġdida 
maħsuba biex idgħajjef il-bilanċ ekonomiku tas-settur;

26. Jitlob għal reviżjoni, jekk xieraq, ta’ ċerti linji gwida u deċiżjonijiet li diġà ttieħdu, iżda li 
jistgħu jfixklu l-irkupru tal-industrija tal-karozzi;
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27. Jemmen li huwa essenzjali li jiġu armonizzati r-regolamenti tekniċi madwar l-Ewropa 
kollha fil-ġlieda kontra kull distorsjoni tal-kompetizzjoni artifiċjali;

28. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex isaħħu l-protezzjoni tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali fil-livell globali u jistabbilixxu strateġija għall-ħarsien tas-sigrieti 
kummerċjali fil-livell Ewropew għall-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni u l-ispjunaġġ 
industrijali; ifakkar li l-iżvilupp teknoloġiku huwa settur sensittiv u fraġli;

Mezzi finanzjarji

29. Jitlob lill-Ewropa u l-Istati Membri biex jarmonizzaw, jottimizzaw u jsaħħu l-użu tal-
mezzi finanzjarji disponibbli biex jistimulaw l-investiment lil hinn mis-sussidji pubbliċi, 
permezz ta’ inċentivi fiskali (krediti tat-taxxa għar-riċerka, bonus/malus ekoloġiku, skemi 
għall-iskrappjar) u strumenti finanzjarji privati (fondi ta’ kapital fir-riskju, “investituri 
providenzjali”) u pubbliċi (il-Bank Ewropew għall-Investiment);

30. Iqis li huwa essenzjali li tinżamm il-komplementarjetà tal-fondi disponibbli, fuq naħa 
waħda, għar-ristrutturar, u fuq in-naħa l-oħra għar-riċerka u l-iżvilupp; għalhekk jitlob iż-
żamma jew it-tkabbir, tal-linji disponibbli għall-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ 
Aġġustament għall-Globalizzazzjoni;

31. Jistenna li l-politika tal-kompetizzjoni (regolamenti dwar l-għajnuna statali) tkun taqdi l-
politika tal-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi, bħalma jagħmlu l-kompetituri barranin 
tagħna;

32. Jitlob li tiżdied klawżola ta’ kundizzjonalità li tirrikjedi li l-intrapriża tal-karozzi, matul il-
perjodu ta’ deprezzament ta’ investiment sostnut, iżommu l-attività ta’ siti appoġġjati jew 
iroddu lura l-ammonti impenjati mill-Ewropa fil-każ ta’ rilokazzjoni;

Is-Suq Intern

33. Ifakkar li suq intern b’saħħtu huwa rekwiżit essenzjali għar-ritorn lejn tkabbir fil-
produzzjoni tal-karozzi;

34. Jistenna li l-Ewropa ssaħħaħ l-integrazzjoni tagħha fl-oqsma li joħolqu kompetizzjoni de 
facto żbilanċjata:

a. għall-kompetituri barranin: prezzijiet ogħla tal-enerġija u l-materja prima, rata tal-
kambju tal-ewro ogħla,

b. u għas-suq intern:  normi soċjali, benefiċċji tat-taxxa għall-kumpaniji u inċentivi biex 
in-nies jixtru (bonus ambjentali, skemi tal-iskrappjar);

35. Rigward is-suq tal-assistenza wara l-bejgħ, jiddispjaċih li l-frammentazzjoni legali attwali 
tagħmel il-ħsara lis-sewwieqa u lill-kompetizzjoni b’saħħitha u ġusta fil-katina industrijali 
u bejn l-Istati Membri; jitlob armonizzazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjonijiet u jitlob b’mod 
partikolari lill-Istati Membri:

a. biex jiftħu kompletament is-swieq tal-ispare parts viżibbli (l-adozzjoni tal-“klawżola 
tal-kumpens”)
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b. jinfurmaw aħjar lis-sewwieqa fuq id-drittijiet tagħhom għal kumpens;

36. Jafferma mill-ġdid l-interess ekonomiku biex jiġu stabbiliti ġganti industrijali ġodda, bħal 
fl-ajrunawtika u l-ispazju, biex jinkiseb id-daqs kritiku meħtieġ kontra l-kompetizzjoni 
globali;

37. Jiġbed l-attenzjoni:

a. tal-Istati dwar soluzzjonijiet alternattivi biex tissaħħaħ id-domanda (tikketti, it-
tqanqil tal-iffrankar tal-impjegati b’mod orjentat, eżenzjoni mit-taxxi għall-flotot 
korporattivi, ir-riċiklaġġ ta’ materjali),

b. tal-kumpaniji fuq l-istrateġiji ta’ kummerċjalizzazzjoni (l-assigurazzjoni għall-qgħad, 
l-estensjoni tal-garanzija, car sharing, bejgħ bl-internet);

Is-swieq esterni u r-relazzjonijiet kummerċjali

38. Jemmen li l-esportazzjonijiet lejn swieq emerġenti huma sorsi innegabbli li 
jimmassimizzaw is-suċċess tagħna fit-tul u li l-alleanzi ma’ kumpaniji u fondi barranin 
huma integrali għall-futur tal-intrapriżi tagħna, bħall-installazzjoni ta’ siti barra mill-
fruntieri tal-Unjoni għat-tkabbir tagħhom (b’mod partikolari għall-produzzjoni u l-bejgħ 
lokali) u l-importazzjoni ta’ vetturi biex tkun sodisfatta d-domanda;

39. Jgħid li l-kompetittività tal-biċċa l-kbira tal-kumpaniji tal-karozzi tagħna qed tiddeterjora 
minħabba ż-żieda fil-kompetizzjoni, li xi kultant tkun inġusta, tal-kumpaniji minn pajjiżi 
terzi; jinsisti sabiex il-Kummissjoni torganizza mill-ġdid il-politika kummerċjali tagħha

a. bil-koordinazzjoni tal-għodod tal-Istati Membri għall-promozzjoni tal-kumpaniji 
Ewropej u d-difiża tal-prodotti u l-privattivi barra mill-Ewropa,

b. billi jiġu ċċentralizzati l-għodod kollha Ewropej għall-esportazzjoni, b’mod 
partikolari dawk ibbażati fuq l-SMEs (“Small Business, Big World”)

c. billi jiġi impost, b’mod progressiv, il-prinċipju ta’ reċiproċità fil-qalba tar-
relazzjonijiet kummerċjali tagħna, li huwa pronċipju sottovalutat mill-Kummissjoni 
Ewropea f’“CARS 2020”,

d. bil-ġlieda kontra kull miżura li qisha ostaklu mhux tariffarju,

e. bit-titjib tal-ħin ta’ reazzjoni biex jitniedu investigazzjonijiet u jiġu implimentati 
miżuri ta’ ritaljazzjoni,

f. sabiex jiġi stmat bl-iżjed mod preċiż possibbli l-impatt tal-ftehimiet ta’ kummerċ 
ħieles (FTAs) dwar il-produzzjoni Ewropea tal-karozzi:

- billi jiġi introdott il-kunċett tal-kompetittività tas-settur fil-valutazzjonijiet tal-
impatt tan-negozjati tal-FTA,

- billi tiġi inkluża valutazzjoni tal-impatt fl-aħħar tan-negozjati tal-FTA,
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- billi jsir eżami kumulattiv tal-effetti fuq l-industrija Ewropea tal-karozzi tal-FTAs 
kollha li qed jiġu nnegozjati fl-istess perjodu;

40. jitlob li l-Parlament għandu jkollu l-mezzi biex ikejjel hu stess l-impatt ta’ kull FTA;

41. jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

X’tirrapreżenta l-industrija tal-karozzi fl-Ewropa?

L-industrija Ewropea tal-karozzi hija ass innegabbli u strateġiku għall-ekonomija u l-impjiegi 
fl-Unjoni Ewropea.

Fil-pjan ta’ azzjoni tagħha “CARS 2020”, il-Kummissjoni Ewropea tikxef l-importanza ta’ 
dan is-settur:

- 12-il miljun impjieg dirett u indirett,

- 4 % tal-PDG fil-livell Ewropew,

- EUR 90 biljun ta’ eċċess kummerċjali,

- kwart tal-produzzjoni dinjija.

Ma’ dawn l-istimi rridu wkoll inżidu l-profitti ġġenerati mill-bidu sal-aħħar tal-katina tal-
produzzjoni, relatati:

- mar-riċerka u l-iżvilupp: 80 % tal-investiment privat fir-riċerka u l-iżvilupp,

- mal-innovazzjoni: trasferimenti tat-teknoloġija, materjali ġodda, batteriji elettriċi, 
ċelloli tal-fjuwil,

- mal-ħiliet: l-immaniġġjar, il-ġestjoni ta’ proċessi ta’ produzzjoni,

- u ma’ esternalitajiet pożittivi għall-ekonomija, l-assigurazzjoni, l-għajnuna tal-gvern;

L-industrija tal-karozzi hija pilastru tal-ekonomija industrijali tagħna, kemm f’termini reali kif 
ukoll simboliċi. Dan huwa settur li jidentifika b’mod ċar ħafna l-ispeċifiċitajiet tal-industrija 
Ewropea u li jistħoqqlu, għaldaqstant, azzjoni politika prioritarja u malajr.

Għaliex il-Parlament Ewropew ħa r-responsabilità għal kwistjoni bħal din?

Fl-Ewropa, is-settur tal-karozzi għaddej minn kriżi mingħajr preċedent. Fl-2012, l-Ewropa 
rreġistrat bejgħ ta’ madwar 12-il miljun unità, mqabbla ma’ madwar 17-il miljun fl-2007, 
eżatt qabel il-kriżi, li huwa l-iżjed livell baxx mill-1995. U kmieni fl-2013, iċ-ċifri wrew 
tnaqqis li jqarribna lejn is-snin disgħin. Ir-raġuni għal dan it-tnaqqis għandha titfittex fit-telf 
f’daqqa u permanenti fis-saħħa tax-xiri tal-familji Ewropej. Ix-xiri u l-manutenzjoni ta’ 
vettura huma t-tieni element ta’ nefqa għall-familji, wara dawk relatati mal-akkomodazzjoni.

Il-popli Ewropej qed jiddubitaw il-futur ta’ din il-produzzjoni li fiha nnifisha tissimbolizza l-
istat ġenerali tal-ekonomija u li l-attenzjoni tal-midja u pubblika lejha tinsab fl-aqwa tagħha. 
Għalhekk, il-Parlament Ewropew, l-unika istituzzjoni ta’ rappreżentanza diretta, għandu l-
missjoni li jindirizza t-tħassib tagħhom. Minkejja l-fatt li dan ir-rapport mhux se jkun 
vinkolanti u minkejja l-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha ftit flessibilità li taġixxi direttament 
fuq il-kriżi, ir-rapporteur jaħseb li għandna d-dmir li nieħdu ħsieb dan is-suġġett u li nwettqu 
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fil-prattika l-proposti tagħna flimkien mal-istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati Membri u l-
intrapriżi.

L-għan ta’ dan ir-rapport huwa li l-azzjoni pubblika tmur mill-kliem għall-fatti. Għandu 
jipprovdi valur miżjud sinifikanti għall-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Minħabba 
l-għadd kbir ta’ suġġetti koperti, ir-rapporteur ried li dan ir-rapport ikollu suġġett komuni, 
identifikabbli b’mod ċar u ċentrali: il-produzzjoni industrijali.

Il-pjan ta’ azzjoni huwa sodisfaċenti?

Ir-rapporteur jilqa’ l-ħidma mwettqa mill-Kummissjoni Ewropea fil-pjan ta’ azzjoni tagħha 
“CARS 2020” u l-kuntatti kollha li stabbilixxiet fil-livell istituzzjonali bejn il-partijiet 
interessati differenti (il-ħolqien u l-attivazzjoni mill-ġdid tal-grupp ta’ livell għoli “CARS 
21”). Hija żviluppat dinamika konsistenti biex il-produzzjoni industrijali tal-karozzi terġa’ 
titpoġġa fiċ-ċentru tal-iżvilupp ekonomiku. Fejn ftit snin ilu, l-Ewropa kienet iddeċidiet li 
tiffoka fuq is-“servizzi kollha”, illum il-ġurnata, il-mexxejja jirrikonoxxu l-interess 
ekonomiku u soċjali li jinkiseb minn tiġdid b’bażi produttiva b’saħħitha u sostenibbli. Din 
hija għażla politika kuraġġuża li aħna għandna nappoġġjaw. Jekk nerġgħu nsibu bażi 
produttiva fuq il-kontinent ifisser ukoll li nsiru inqas dipendenti fuq il-kompetituri tagħna.

“CARS 2020” huwa l-ewwel approċċ settorjali żviluppat mill-Kummissjoni wara t-Trattat ta’ 
Lisbona. Dan huwa sinjal tajjeb li jindika li l-Kummissjoni tixtieq tpoġġi l-vettura bħala 
prijorità. Il-pjan ta’ azzjoni għandu l-vantaġġ li jqassar f’dokument wieħed l-oqsma kollha ta’ 
ħiliet li għandhom x’jaqsmu mal-vetturi. B’mod ġenerali, ir-rapporteur jilqa’ l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li ttejjeb ir-rwol tal-industrija fil-PDG, biex iżżid is-sehem ta’ dan is-settur 
minn16 % fil-preżent għal 20 % fl-2020. Iżda xorta jeħtieġ li nipprovdu l-mezzi xierqa.

Ir-rapporteur iqis li l-ambitu ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni jippreżenta nuqqasijiet u lakuni, b’mod 
partikolari, dwar il-konklużjonijiet tal-grupp ta’ livell għoli “CARS 21” (Ġunju 2012). Il-
konklużjoni hi għalhekk parzjali u s-soluzzjonijiet proposti kienu inqas fattibbli milli kien 
mixtieq.

B’mod ġenerali, il-Kummissjoni sempliċement tiddeskrivi s-sitwazzjoni ġenerali u trasversali 
tal-industrija tal-karozzi. Ir-rapporteur iqis li analiżi ulterjuri ġġegħlna niddifferenzjaw bejn 
is-sitwazzjonijiet ekonomiċi u nipprovdu tweġibiet differenti għax il-kriżi ekonomika ma 
taffettwax lil kulħadd bl-istess mod:

- il-manifatturi (l-organizzazzjoni interna, l-istrateġiji ta’ bejgħ, is-swieq)

- is-segmenti tas-suq (il-kwalità, il-ġeneralisti, il-livell ta’ dħul), il-prodotti (il-karozzi, 
it-trakkijiet, il-vetturi b’żewġ roti)

- u l-fergħat tal-industrija (il-fornituri, il-manifatturi, id-distribuzzjoni u l-assistenza ta’ 
wara l-bejgħ).

Ir-rapporteur jiddispjaċih li l-Kummissjoni ssottovalutat il-bosta bidliet strutturali fid-
domanda, li huma raġunijiet fundamentali għat-tnaqqis fis-suq Ewropew:

- demografiċi: urbanizzazzjoni, il-popolazzjoni li qed tixjieħ,
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- soċjoloġiċi u tal-imġiba: il-mobilità kollettiva, ir-restrizzjoni tal-aċċess tal-vetturi fiċ-
ċentri urbani, l-użu differenzjat skont it-territorju ta’ residenza, l-immaġni tad-ditta,

- ekonomiċi: it-tnaqqis tal-ammont medju ddedikat għall-vettura, iż-żieda fil-prezzijiet 
tal-fjuwil, l-esplożjoni tas-suq tal-vetturi użati,

- tekniċi: iż-żieda sinifikanti tal-ħajja tal-vetturi u tal-kwalità tagħhom.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni l-ħin kollu ssemmi l-kapaċità żejda tal-produzzjoni (medja 
stmata ta’ 20 %) u r-ristrutturar, mingħajr ma toffri soluzzjonijiet, b’mod partikolari l-
opportunità għas-setturi l-oħra biex jibbenefikaw mill-kompetenzi industrijali tal-ħaddiema 
tal-karozzi li jkunu tilfu l-impjieg tagħhom.

Hija ma tkellmitx fuq il-prinċipju tar-reċiproċità fir-relazzjonijiet kummerċjali.

Ir-rapporteur iqis bħala negattiv li ċerti kunċetti ma ġewx definiti sew, filwaqt li dawn xorta
waħda huma prerekwiżiti indispensabbli għall-qafas tal-azzjoni tagħna:

- l-intrapriża Ewropea: din tista’ tkun intrapriża li għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha 
fl-Ewropa imma l-unitajiet ta’ produzzjoni tagħha jinsabu madwar id-dinja, jew 
inkella intrapriża li għandha unità waħda jew aktar fl-Ewropa iżda l-uffiċċju 
prinċipali tagħha jinsab barra mill-Ewropa, jew bl-uffiċċju prinċipali fl-Ewropa u l-
fabbriki fl-Ewropa? L-objettiv finali ta’ dan il-pjan hu li jinħolqu tkabbir u impjiegi 
fl-Ewropa. Bl-użu tal-lievi kollha biex tingħata għajnuna lill-kumpaniji Ewropej 
kollha, iżda l-iktar billi jiġi appoġġjat l-istabbiliment ta’ kumpaniji fl-Ewropa, aħna 
nilħqu l-mira tagħna. Biex nagħmlu dan, aħna jrid ikollna viżjoni ċara madwar l-
Ewropa kollha tal-għan tal-azzjoni tagħna, u din il-viżjoni għadha ma ntlaħqitx;

- il-katina tal-valur u l-katina tal-produzzjoni, li huma kunċetti differenti, iżda li ż-
żamma u l-iżvilupp tagħhom it-tnejn huwa ta’ interess għall-Ewropa. Katina ta’ valur 
stabbilita ħafna fl-Ewropa se tippermettilna li nsibu jew nerġgħu nsibu l-kompetittiva 
fil-prodotti li nikkontrollaw l-aħjar (it-teknoloġiji avvanzati). Il-ħarsien ta’ katina ta’ 
produzzjoni koerenti, jiġifieri, mill-bida sat-tmiem tad-disinn u tal-produzzjoni, 
għandu jevita l-fatt li l-Ewropa ma tkunx preżenti u tikkontrolla biss parti mill-
katina. Madankollu, għandu jinsab l-aħjar bilanċ biex l-Ewropa ma ssirx dejjem 
inqas kompetittiva f’ċerti spejjeż (bħall-enerġija u l-manodopera).

X’risposta jista’ jagħti l-Parlament Ewropew?

Suġġetti żviluppati fil-CARS 2020

Id-dibatitu mniedi mill-pjan ta’ azzjoni għandu jġegħlna nerġgħu naħsbu sew fuq il-mobilità 
tas-seklu wieħed u għoxrin. L-istatus quo hija l-agħar soluzzjoni. Iżda aħna għandna nagħmlu 
dan bi prammatiżmu, nevitaw li nipproponu soluzzjonijiet li huma maqtugħin mill-aspettattivi 
u r-realtajiet, u b’hekk nevitaw li nantiċipaw wisq domanda li s’issa għadha ma teżistix.
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Barra minn hekk, il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima trid tibqa’ fil-qalba tal-ħidma tagħna. U l-
Ewropa tant għandha riżorsi li sirna eżempju għall-bqija tad-dinja. Iżda f’dawn iż-żminijiet ta’ 
kriżi, irid ikollna prijorità oħra, li hija kemm importanti u kemm rilevanti: l-indirizzar tat-
tħassib ta’ kuljum taċ-ċittadini tagħna, jiġifieri t-telf ta’ kompetittività tal-ekonomija 
Ewropea, it-telf tas-saħħa tax-xiri, it-telf ta’ impjiegi u l-kompetizzjoni dejjem aktar ħarxa 
minn pajjiżi barranin. L-ewwel u qabel kollox, għandna bżonn nagħtu tweġibiet għal din il-
kriżi ta’ fiduċja f’dan ir-rapport.

Huwa għalhekk li, għall-ewwel, ir-rapporteur kompla u lesta l-assi żviluppati f’“CARS 2020” 
sabiex:

- jintefa fokus fuq l-iżvilupp teknoloġiku (l-uniku vantaġġ komparattiv li l-Unjoni 
għandha biex tikkompeti mal-BRICS iżda li aħna għandna niddefendu u 
ninkoraġġixxu) u fuq ir-riċerka ta’ enerġiji alternattivi, iżda filwaqt li jitkejjlu l-
opportunitajiet tagħhom fis-suq,

- jiġu addattati r-regolamenti għall-għanijiet stabbiliti,

- jinstabu modi kif jiġu antiċipati ħiliet futuri biex jiġu adattati r-riżorsi umani għall-
bidliet fid-domanda u fl-għodod tal-produzzjoni,

- ir-relazzjonijiet fil-katina ta’ produzzjoni jsiru aktar bilanċjati sabiex jiġu promossi l-
kompetizzjoni u l-ħarsien tal-kumpaniji l-aktar vulnerabbli,

- jitjiebu r-riżorsi finanzjarji li huma disponibbli għalina u, jekk meħtieġ, jerġgħu jiġu 
vvintati,

- tingħata spinta lis-suq domestiku, minħabba li l-kumpaniji Ewropej jiddependu 
primarjament fuq is-suq Ewropew,

- ir-relazzjonijiet kummerċjali jsiru aktar ġusti, biex jiġu appoġġjati bl-aħjar mod il-
kumpaniji tagħna fis-swieq emerġenti;

Il-governanza politika

L-Ewropa għandha tistabbilixxi aġenda urġenti ta’ riformi u mekkaniżmi politiċi, li ġejja 
minn xewqa reali biex tissaħħaħ il-politika industrijali tal-karozzi tagħna fil-livell Ewropew. 
Dan huwa dak li huwa sfortunatament nieqes fil-pjan ta’ azzjoni propost “CARS 2020”.

L-Ewropa trid issir aktar reattiva. Il-ħidma mwettqa mill-Kummissjoni, kemm fuq il-pjan tal-
amministrazzjoni tagħha kif ukoll tal-gruppi ta’ livell għoli għandha issa titwettaq fil-livell 
politiku. Dan jista’ jirriżulta fl-istabbiliment ta’ kooperazzjoni ambizzjuża bejn l-Istati u l-
Kummissjoni. L-Ewropa għandha bosta mezzi disponibbli għaliha (is-suq intern, il-kummerċ 
internazzjonali, l-ambjent, ir-riċerka u l-iżvilupp). Ir-rapporteur jixtieq li dan ir-rapport ikun 
opportunità biex jintwera l-aħjar mod biex isir użu minnhom, jiġu kkoordinati u tibda ħidma 
parallela ta’ riformi fil-fond biex jitpoġġew dawn il-mezzi f’korrelazzjoni mal-miri tagħna.

Ir-rapporteur iqis li r-rapport għandu jkun opportunità biex jiġu diskussi b’mod miftuħ il-
metodi li jkunu ġew ippruvati, bħal fl-Istati Uniti, li jindirizzaw b’mod ċar il-kwistjoni tal-
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mezzi tal-Unjoni Ewropea, id-daqs tal-kumpaniji tagħna u l-kompetizzjoni feroċi bejn il-
kumpaniji Ewropej tagħna stess anke jekk aħna għandna niffaċċjaw kompetizzjoni minn 
dejjem iktar qawwija mill-kompetituri barranin tagħna, hawnhekk bħal fis-swieq barranin. 
Aħna rridu naċċettaw din id-dinja ġdida.

L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea hija kruċjali f’ħafna oqsma. Madankollu, hi tbati minn 
nuqqasijiet serji fl-istrateġija tagħha ta’ “marketing”. B’mod aktar speċifiku, nuqqas serju ta’ 
popolarità. Min-naħa l-oħra, l-Ewropa qed titħabat biex tbigħ (kummerċ u standards) l-
għarfien teknoloġiku tagħha fix-xena internazzjonali. Dan isir inkapaċitanti ħafna, għaliex 
jekk ma nagħmlu xejn, aħna se nsiru dejjem iktar dipendenti fuq standards li ma żviluppajniex 
aħna. Ir-rapporteur iqis li wasal iż-żmien li tiġi rettifikata din is-sitwazzjoni u tiġi restawrata l-
kunfidenza taċ-ċittadini, il-kumpaniji u l-investituri.

F’dan ir-rapport, ir-rapporteur żied kapitolu dwar il-“governanza politika” li ma deherx 
f’“CARS 2020”, biex jiġu diskussi kif xieraq dawn il-kwistjonijiet.


