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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie CARS 2020: Plan działania na rzecz silnego, konkurencyjnego i 
zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie

(2013/2062(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 173 (dawny 
art. 157 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), dotyczący polityki 
przemysłowej Unii i mówiący w szczególności o konkurencyjności przemysłu 
europejskiego,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „CARS 2020: Plan działania na rzecz 
konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie” 
(COM(2012)0636),

– uwzględniając sprawozdania grupy wysokiego szczebla CARS 21 w sprawie 
konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Unii 
Europejskiej (on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry 
in the European Union) (2012) oraz w sprawie konkurencyjnego systemu prawnego dla 
przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. (A Competitive Automotive Regulatory System for 
the 21st century) (2006),

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i 
ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582),

– uwzględniając konkluzje Rady „Konkurencyjność” z dnia 10 i 11 grudnia 2012 r. w 
sprawie sytuacji europejskiego przemysłu i w sprawie szczególnej sytuacji przemysłu 
motoryzacyjnego,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Transportu i Turystyki 
(A7–0000/2013),

A. mając na uwadze, że przemysł motoryzacyjny jest jednocześnie ważnym ogniwem 
łańcucha produkcji przemysłowej oraz kluczowym dla Europy czynnikiem 
konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia;

B. mając na uwadze, że europejski przemysł motoryzacyjny dotyka obecnie niebywały dotąd 
kryzys, w związku z czym niezbędne jest podjęcie pilnych i skoordynowanych działań w 
ramach Unii Europejskiej;

C. mając na uwadze, że kryzys ten wykracza poza sytuację gospodarczą i zmusza nas do 
ponownej refleksji nad mobilnością XXI w., gdyż stopień mobilności mieszkańców 
danego obszaru ma wpływ na jego rozwój;
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D. mając na uwadze, że przemysł motoryzacyjny przeżywa potrójną rewolucję na poziomie
światowym: przesunięcie popytu w kierunku krajów wschodzących, przeniesienie 
produkcji do tych krajów oraz nieznaczne, lecz odczuwalne zmiany źródeł 
wykorzystywanej energii;

E. mając na uwadze, że europejski sektor motoryzacyjny musi odzyskać konkurencyjność i 
produktywność;

Zarządzanie polityczne

1. popiera nową strategię Komisji polegającą na ponownym oparciu wzrostu na działalności 
przemysłowej, w szczególności na przemyśle motoryzacyjnym;

2. aby nie powtórzyć niepowodzenia pierwszej fazy procesu „CARS 21” (grudzień 2005 r.), 
którego postanowienia nie weszły w oczekiwany sposób w życie, oraz aby zalecenia 
„CARS 2020” weszły w fazę operacyjną, zobowiązuje Komisję Europejską do 
skuteczniejszej koordynacji swoich kompetencji; w tym celu zwraca się do Komisji o 
przygotowanie jasnego i przyspieszonego planu koordynacji i uzupełnianie działań 
podejmowanych przez państwa członkowskie i przedsiębiorstwa;

3. uważa, że negatywny wpływ na działania Komisji w tym obszarze ma deficyt kompetencji 
i pola manewru; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny rozbieżności pomiędzy 
ambicjami a środkami jakimi dysponuje w celu rozpoczęcia debaty na szczeblu Rady i 
Parlamentu;

4. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej w sprawie konkurencyjności z 
grudnia 2012 r. dotyczące polityki przemysłowej; zachęca państwa członkowskie do 
wytrwania w wysiłkach na rzecz szczegółowego przeglądu przemysłowej polityki 
motoryzacyjnej oraz do zacieśnienia nowej współpracy na poziomie europejskim – wokół 
branży motoryzacyjnej;

5. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia skoordynowanych reform 
strukturalnych na rzecz konkurencyjności (zmniejszenie opodatkowania i kosztów siły 
roboczej, elastyczność pracy, ograniczenie obciążeń biurokratycznych i opóźnień w 
płatnościach);

6. uważa, że aby odbudować zaufanie do działań podejmowanych na szczeblu europejskim, 
Unia Europejska musi poprawić komunikację z obywatelami, inwestorami i 
przedsiębiorstwami w kwestiach dotyczących planu działania;

Gospodarka i produkcja motoryzacyjna w Europie

7. uważa, że konieczne jest utrzymanie i wzmocnienie spójnego i dynamicznego łańcucha 
badań, produkcji i wartości na terytorium europejskim;

8. odnotowuje ogólne tendencje spadkowe na rynku i w gospodarce motoryzacyjnej w 
Europie; ubolewa jednakże nad faktem, że Komisja nie uwzględnia podstawowych 
przyczyn owych tendencji spadkowych, takich jak zróżnicowanie sytuacji (producenci, 
segmenty i rodzaje rynków, produkty, gałęzie) oraz liczne strukturalne zmiany popytu 
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(demograficzne, socjologiczne, behawioralne, gospodarcze i techniczne); w związku z 
tym uważa, że należy dostarczyć zróżnicowanych rozwiązań na szczeblu krajowym oraz 
europejskim, równolegle z przeprowadzeniem ogólnych europejskich działań;

9. wyraża ubolewanie, że Komisja nie wspomina o nadwyżkach produkcji – głównym 
problemie całej branży, który nieuchronnie niesie za sobą krótko- i średnioterminowe 
skutki (łańcuchy, zatrudnienie, gospodarka regionalna); wzywa więc Komisję Europejską 
do opracowania w krótkim terminie:

a) badania na temat skali nadwyżek w Europie oraz analizy dobrych praktyk, które 
mogą zapobiec temu zjawisku, stosowanych głównie poza Europą (Stany 
Zjednoczone),

b) planu działania wskazującego wszystkie dostępne dźwignie polityczne;

10. w dziedzinie restrukturyzacji:

a) na poziomie Komisji, popiera wznowienie działań „grupy zadaniowej”, mającej na 
celu monitorowanie najważniejszych przypadków oraz z zadowoleniem przyjmuje 
opublikowanie zielonej księgi na temat skutecznych praktyk w dziedzinie 
restrukturyzacji (COM(2012)0007),

b) zachęca przedsiębiorstwa i państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy i 
przewidywania zmian w sektorze przemysłu, aby uniknąć negatywnego 
zewnętrznego wpływu na spójność łańcucha przemysłowego (zatrudnienie, 
produkcja);

11. przypomina państwom członkowskim oraz przedsiębiorstwom, że zacieśnienie 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (zamówienia grupowe, współpraca, konsorcja, 
fuzje) jest czynnikiem zwiększającym konkurencyjność wobec coraz ostrzejszej 
międzynarodowej konkurencji;

12. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wzmocnienie specjalnych narzędzi na 
rzecz MŚP oraz średniej wielkości przedsiębiorstw, które są pierwszymi ofiarami kryzysu, 
szczególnie w zakresie podwykonawstwa, dystrybucji i serwisu posprzedażowego; ich 
rozmiar i reaktywność są jednocześnie atutami, gdyż pozwalają reagować na zachodzące 
zmiany;

Zasoby ludzkie

13. przyznaje, że umiejętności pracowników sektora motoryzacyjnego są atutem dla Europy; 
z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w 2013 r. europejskiej rady ds. umiejętności w 
dziedzinie motoryzacji; wyraża nadzieję, aby w krótkim terminie wdrożyła ona skuteczną 
politykę w tej dziedzinie;

14. uważa, że w chwili obecnej rynek pracy nie zaspokaja potrzeb sektora (duże 
zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników); uważa, że 
konieczna jest optymalizacja publicznych strategii kształcenia (ścieżki doskonałości, 
kontakty z najlepszymi uczelniami na świecie) oraz strategii rekrutacji przez 
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przedsiębiorstwa (pakiet płacowy), aby zatrzymać oraz przyciągnąć wysoko 
wykwalifikowanych pracowników;

15. zwraca się do państw członkowskich o dostosowanie swojego ustawodawstwa do potrzeb 
bardziej otwartego i konstruktywnego dialogu społecznego (elastyczność pracy i 
technologii, porozumienia sektorowe, zaangażowanie pracowników w ramach 
przedsiębiorstw);

16. zaleca państwom członkowskim i przedsiębiorstwom poprawę poziomu ustawicznego 
kształcenia zawodowego pracowników, aby przewidywać przyszły popyt, oraz aby, w 
przypadku utraty pracy, pracownicy ci mogli służyć swoimi umiejętnościami w innych 
sektorach odnotowujących wzrost;

Innowacje i technologie

17. oświadcza, że innowacje technologiczne są kluczowym wyróżnikiem dla 
konkurencyjności tej branży przemysłu; potwierdza swoją wolę osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020” oraz stworzenia ekonomicznych i trwałych środków transportu, a 
także wprowadzenia nowych sposobów produkcji;

18. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji w dziedzinie postępu technologicznego; 
zwraca uwagę jednak na warunkowy charakter jej prognoz w zakresie tworzenia wartości 
dodanej oraz możliwości rynkowych i szans zatrudnienia;

19. uważa, że konieczne jest wspieranie badań i rozwoju w zakresie technologii 
wykorzystujących mniej zanieczyszczające źródła energii, głównie europejskich, oraz 
rozwoju sieci dystrybucji, ale przyznaje, że ich wejście na rynek musi mieć charakter 
stopniowy i właściwy, aby w największym stopniu spełniać oczekiwania rynku 
wewnętrznego i światowego oraz zyskać społeczną akceptację kierowców;

20. uważa, że Europa powinna skierować swoje wysiłki ku kilku priorytetom, aby oprzeć 
swój postęp technologiczny na:

a) konwergencji technologicznej, zwłaszcza w zakresie standardów produkcji i 
dystrybucji,

b) rozwoju ekoinnowacji (lekkie pojazdy, układ wspomagania kierowcy, komfort) –
źródłach zróżnicowania produktów europejskich,

c) współpracy na szczeblu europejskim i globalnym w obszarach jeszcze w małym 
stopniu eksploatowanych, zwłaszcza w dziedzinie napędu,

d) walce o zwiększenie swojej wiodącej roli na polu międzynarodowych norm, które 
zapewniają prymat naszych nowych rozwiązań technicznych na rynku światowym;

21. zwraca się do państw członkowskich i Komisji o stymulowanie tworzenia klastrów i 
biegunów konkurencyjności dla przyszłej mobilności, źródła ciągłej innowacji 
(prototypy);
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22. przypomina, że badania i rozwój wymagają znacznych nakładów finansowych (ryzyko 
naukowe, długi cykl inwestycji); ubolewa przy tym, że Europa nie osiągnęła jeszcze celu 
przekazania 3% PKB na rzecz badań i rozwoju; uważa za szkodliwe cięcia przewidziane 
przez państwa członkowskie w budżecie „COSME” i „Horizon 2020”, szczególnie te 
związane z pozycjami budżetowymi dotyczącymi transportu;

23. wzywa do utrzymania ambitnego finansowania opartego na jasnych priorytetach: 
inicjatywie na rzecz ekologicznych samochodów oraz rozwoju MŚP;

Regulacje prawne

24. kładzie nacisk na szybkie wdrożenie zasady „inteligentnej regulacji”; przypomina, że 
pierwsza grupa „CARS 21” (2005) czyniła już o to starania, które od tego czasu pozostały 
niezrealizowane;

25. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie moratorium na nowe 
ustawodawstwo zmierzające do osłabienia równowagi gospodarczej sektora;

26. wzywa do ponownej analizy, w razie potrzeby, przyjętych wytycznych i podjętych 
decyzji, które mogłyby przyczynić się do ożywienia sektora motoryzacyjnego;

27. uważa, że niezbędne jest ujednolicenie regulacji technicznych w całej Europie, aby 
zwalczać sztuczne zakłócenia konkurencji;

28. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o wzmocnienie ochrony praw 
własności intelektualnej na poziomie globalnym oraz o opracowanie strategii ochrony 
tajemnicy handlowej na poziomie europejskim w celu walki z fałszerstwami i 
szpiegostwem przemysłowym; przypomina, że rozwój technologiczny to wrażliwy i 
delikatny sektor;

Środki finansowe

29. zwraca się do Europy oraz państw członkowskich o harmonizację, optymalizację i 
wzmocnienie wykorzystania dostępnych środków finansowych w celu pobudzania 
inwestycji wykraczających poza dotacje państwowe, poprzez stosowanie zachęt 
podatkowych (ulga podatkowa na badania naukowe, bonus-malus ekologiczny, premie za 
złomowanie), prywatnych instrumentów finansowych (kapitał podwyższonego ryzyka, 
anioły biznesu) oraz instrumentów publicznych (Europejski Bank Inwestycyjny);

30. uważa za konieczne utrzymanie komplementarności środków przeznaczonych z jednej 
strony na restrukturyzację, z drugiej – na badania i rozwój; z tego względu wzywa do 
utrzymania, a nawet o zwiększenia kwot przeznaczonych na Europejski Fundusz 
Społeczny oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji;

31. żąda, aby polityka konkurencji (przepisy dotyczące pomocy publicznej) była 
podporządkowana polityce konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia, na wzór rozwiązań 
praktykowanych przez naszych zagranicznych konkurentów;
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32. wzywa do dodania klauzuli warunkowości, nakładającej na przedsiębiorstwo branży 
motoryzacyjnej, w okresie amortyzacji wspartych inwestycji, obowiązek utrzymania 
działalności w miejscu, w którym zostało przyznane wsparcie finansowe lub, w przypadku 
delokalizacji, zwrócenia kosztów poniesionych przez instytucje europejskie;

Rynek wewnętrzny

33. przypomina, że silny rynek wewnętrzny jest wstępnym warunkiem powrotu na ścieżkę 
wzrostu produkcji motoryzacyjnej;

34. żąda, aby Europa wzmocniła swoją integrację w dziedzinach tworzących de facto 
zachwianą konkurencję:

a) wobec zagranicznych konkurentów: wysoka cena energii i surowców, wysoki kurs 
wymiany euro,

b) na rynku wewnętrznym: normy społeczne, przywileje podatkowe dla przedsiębiorstw 
oraz zachęty do zakupu (premie ekologiczne, premie za złomowanie);

35. wyraża ubolewanie, że aktualne rozdrobnienie przepisów na rynku posprzedażowym 
działa na szkodę kierowców oraz zdrowej i lojalnej konkurencji w ramach łańcucha 
przemysłowego i pomiędzy państwami członkowskimi; wzywa do pełnej harmonizacji 
ustawodawstwa i zwraca się do państw członkowskich szczególnie o:

a) całkowite otwarcie rynku widocznych części zamiennych (przyjęcie „klauzuli 
naprawy”),

b) informowanie w większym stopniu kierowców o ich prawach do odszkodowania;

36. potwierdza istnienie interesu gospodarczego w ponownym tworzeniu gigantów 
przemysłowych, np. w dziedzinie aeronautyki i przestrzeni kosmicznej, aby osiągnąć 
rozmiar krytyczny, niezbędny do konfrontacji ze światową konkurencją;

37. zwraca uwagę:

a) państw – na alternatywne rozwiązania mające na celu zwiększenie popytu (etykiety, 
uwolnienie oszczędności pracowniczych w sposób kontrolowany, zwolnienie flot 
firmowych od podatku, recykling materiałów),

b) przedsiębiorstw – na strategie marketingowe (ubezpieczenie od utraty pracy, 
rozszerzone gwarancje, pojazdy służbowe, sprzedaż przez internet);

Rynki zewnętrzne i stosunki handlowe

38. uważa, że eksport na rynki wschodzące stanowi niekwestionowane źródło maksymalizacji 
długoterminowych zysków oraz że przyszłość naszych firm wiąże się nierozerwalnie z 
sojuszami z zagranicznymi funduszami i przedsiębiorstwami, poprzez np. umiejscowienie 
siedziby firmy poza granicami Unii, aby zapewnić jej wzrost (zwłaszcza poprzez 
produkcję i sprzedaż na miejscu) oraz import pojazdów, mający na celu zaspokojenie 
popytu;
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39. przyznaje, że konkurencyjność dużej części naszych przedsiębiorstw motoryzacyjnych 
pogarsza się ze względu na wzrost konkurencji, czasami nieuczciwej, ze strony 
przedsiębiorstw z państw trzecich; zwraca się do Komisji, aby przeorganizowała swoją 
politykę handlową:

a) poprzez skoordynowanie narzędzi będących w posiadaniu państw członkowskich w 
celu promocji przedsiębiorstw europejskich oraz ochrony produktów i patentów za 
granicą,

b) poprzez centralizację narzędzi europejskich wspierających eksport, głównie tych 
zorientowanych na MŚP („Małe przedsiębiorstwo, wielki świat”),

c) poprzez stopniowe opieranie naszych relacji handlowych na zasadzie wzajemności, 
niedocenianej przez Komisję Europejską w „CARS 2020”,

d) poprzez zwalczanie wszelkich działań posiadających cechy barier pozataryfowych,

e) poprzez skrócenie czasu oczekiwania na wszczęcie dochodzenia i usprawnienie 
stosowania środków odwetowych,

f) aby oszacować w najwłaściwszy sposób wpływ umów o wolnym handlu (FTA) na 
europejską produkcję motoryzacyjną:

- wprowadzając pojęcie konkurencyjności sektora do badań dotyczących wpływu 
negocjacji nad FTA,

- włączając ocenę wpływu na końcowym etapie negocjacji nad FTA,

- przeprowadzając zbiorczą analizę wpływu wszystkich FTA negocjowanych w 
tym samym okresie na europejski przemysł motoryzacyjny;

40. zwraca się do Parlamentu, aby wyposażył się w środki niezbędne do samodzielnego 
określenia wpływu każdej FTA;

41. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji, a także państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Czym jest przemysł motoryzacyjny w Europie?

Przemysł motoryzacyjny w Europie stanowi niezaprzeczalny i strategiczny atut dla 
gospodarki i zatrudnienia w Unii Europejskiej.

W swoim planie działania „CARS 2020” Komisja Europejska prezentuje wagę tego sektora:

- 12 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy,

- 4% PKB na poziomie europejskim,

- 90 mld EUR nadwyżki handlowej,

- jedna czwarta produkcji światowej.

Do tych szacunków należy także dodać korzyści generowane przy okazji całego łańcucha 
produkcji, związane z:

- badaniami i rozwojem: 80% prywatnych inwestycji w badania i rozwój,

- innowacjami: transfer technologii, nowych materiałów, baterii elektrycznych, ogniw 
paliwowych,

- umiejętnościami: zarządzanie, kierowanie procesem produkcji,

- oraz pozytywnym wpływem na gospodarkę: ubezpieczenia, dochody rządowe.

Przemysł motoryzacyjny jest filarem naszej gospodarki przemysłowej, zarówno w ujęciu 
realnym, jak i symbolicznym. Jest to sektor, który wyraźnie utożsamia specyfikę przemysłu 
europejskiego, a przez to zasługuje na podjęcie wobec niego priorytetowych i szybkich 
działań politycznych.

Dlaczego Parlament Europejski podjął tę kwestię?

W Europie przemysł samochodowy przechodzi bezprecedensowy kryzys. W 2012 r. w 
Europie odnotowano sprzedaż jedynie około 12 mln sztuk, wobec około 17 mln w 2007 r. –
tuż przed kryzysem; jest to najgorszy wynik od 1995 r. Na początku 2013 r. dane liczbowe 
wskazywały spadek, który jest porównywalny do poziomu z początku lat 
dziewięćdziesiątych. Przyczyn takiego stanu należy szukać w nagłej i trwałej utracie siły 
nabywczej przez europejskie gospodarstwa domowe. Zakup i utrzymanie pojazdu jest na 
drugim miejscu w hierarchii wydatków gospodarstw domowych, po wydatkach związanych z 
mieszkaniem.

Narody europejskie zastanawiają się nad przyszłością tego typu produkcji, której stan 
odzwierciedla ogólny stan gospodarki oraz która jest przedmiotem bardzo dużego 
zainteresowanie ze strony mediów i obywateli. W związku z tym Parlament Europejski, 
jedyna instytucja bezpośredniej reprezentacji, ma za zadanie rozstrzygnąć te wątpliwości. 
Pomimo tego, że to sprawozdanie nie będzie miało mocy wiążącej oraz że Unia Europejska 
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ma nieznaczne pole manewru w kwestii bezpośredniego wpływu na kryzys, sprawozdawca 
uważa, że naszym obowiązkiem jest dogłębne poznanie problemu oraz że musimy stać się siłą 
napędową dla instytucji europejskich, państw członkowskich i przedsiębiorstw.

Celem niniejszego sprawozdania jest przejście od słów do czynów w obszarze działań 
publicznych. Musi on także wnieść istotną wartość dodaną do planu działania Komisji 
Europejskiej. Biorąc pod uwagę mnogość podjętych tematów, sprawozdawca chciał, aby to 
sprawozdanie posiadało motyw przewodni, łatwy do zidentyfikowania i centralny: produkcja 
przemysłowa.

Czy plan działania jest zadowalający?

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje efekt pracy Komisji Europejskiej w postaci planu 
działania „CARS 2020” oraz nawiązania kontaktów na poziomie instytucjonalnym pomiędzy 
różnymi podmiotami sektora (stworzenie i reaktywacja grupy wysokiego szczebla 
„CARS 21”). Komisja wsparła dynamikę polegającą na przywróceniu przemysłowej 
produkcji motoryzacyjnej centralnego miejsca w skali rozwoju gospodarczego. Tam, gdzie 
jeszcze kilka lat temu Europa zadecydowała postawić wszystko na usługi, obecnie jej liderzy 
dostrzegają interes gospodarczy i społeczny w powrocie do silnej i trwałej bazy produkcyjnej. 
Jest to odważna decyzja polityczna, którą powinniśmy wesprzeć. Odtworzenie bazy 
produkcyjnej na kontynencie oznacza także większe uniezależnienie się od konkurentów.

„CARS 2020” to pierwsze podejście sektorowe opracowane przez Komisję od momentu 
przyjęcia Traktatu z Lizbony. Jest to dobry znak, wskazujący na wolę Komisji postawienia 
motoryzacji na priorytetowym miejscu. Plan działania ma tę zaletę, że syntetyzuje w jednym 
dokumencie wszystkie obszary wiedzy związane z motoryzacją. Ogólnie rzecz ujmując, 
sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji, aby podnieść rolę przemysłu w 
tworzeniu PKB, zwiększając udziały tego sektora z obecnych 16% do 20% w 2020 r. W 
związku z tym należy zaopatrzyć się w odpowiednie środki.

Sprawozdawca uważa, że zakres planu działania ma pewne defekty i niedociągnięcia, w 
szczególności jeśli porównamy większą część jego zapisów do konkluzji grupy wysokiego 
szczebla „CARS 21” (czerwiec 2012 r.). Wnioski obejmują więc część zagadnień, a 
zaproponowane rozwiązania nie są tak zobowiązujące, jak przewidywano.

W generalnym ujęciu, Komisja ogranicza się do określenia ogólnej i przekrojowej sytuacji 
przemysłu motoryzacyjnego. Sprawozdawca uważa, że pogłębione analizy zmuszą nas do 
rozróżnienia sytuacji gospodarczych oraz do dostarczenia zróżnicowanych rozwiązań, gdyż 
kryzys gospodarczy nie ma takiego samego oddziaływania na:

- producentów (organizacja wewnętrzna, strategie sprzedaży, rynki),

- segmenty rynku (wysoka jakość, uniwersalność, klasa ekonomiczna), produkty 
(samochody osobowe, samochody ciężarowe, pojazdy dwukołowe),

- oraz gałęzie branży (producenci wyposażenia, konstruktorzy, dystrybucja i serwis 
posprzedażowy).
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Sprawozdawca wyraża ubolewanie, że Komisja nie docenia licznych przemian strukturalnych 
popytu – podstawowych przyczyn stagnacji na rynku europejskim:

- demograficznych: urbanizacja demograficzna, starzenie się społeczeństwa,

- socjologicznych i behawioralnych: zbiorowa mobilność, ograniczenia w dostępie 
pojazdów do centrów miast, różne sposoby użytkowania zależnie od miejsca 
zamieszkania, wizerunek marki,

- gospodarczych: uszczuplenie puli finansowej przeznaczonej na pojazdy, wzrost cen 
paliw, gwałtowny wzrost rynku samochodów używanych,

- technicznych: znaczące wydłużenie okresu użytkowania pojazdów i wzrost ich 
jakości.

Ponadto Komisja jedynie wspomina o nadwyżce produkcji (szacowanej na średnio 20%) oraz 
o restrukturyzacjach, nie proponując rozwiązań opartych na przykład na możliwości 
zatrudniania w innych sektorach zwolnionych pracowników sektora motoryzacyjnego, którzy 
mogliby służyć posiadanymi umiejętnościami branżowymi.

Komisja nie wspomina nic na temat zasady wzajemności w stosunkach handlowych.

Sprawozdawca uważa, że niedokładne zdefiniowanie pewnych pojęć, mających zasadnicze 
znaczenie dla ram naszych działań, jest szkodliwe.

- przedsiębiorstwo europejskie: Czy chodzi o przedsiębiorstwo posiadające główną 
siedzibę w Europie, a jednostki produkcyjne w innych rejonach świata czy o 
przedsiębiorstwo posiadające jedną lub wiele jednostek w Europie, a główną siedzibę 
poza Europą, czy może o przedsiębiorstwo posiadające w Europie zarówno główną 
siedzibę jak i fabryki? Albowiem ostatecznym celem tego planu działania jest 
odtworzenie wzrostu i zatrudnienia w Europie. Można go osiągnąć poprzez 
zastosowanie wszystkich możliwych dźwigni wspomagających europejskie 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza poprzez udzielenie wsparcia dla lokalizacji 
przedsiębiorstw w Europie. W tym celu musimy posiadać jasną wizję celu naszych 
działań, wspólną dla całej Europy, a wizji tej nie udało się jeszcze wypracować.

- łańcuch wartości i łańcuch produkcji to dwa różne pojęcia, ale utrzymanie i rozwój 
każdego z nich ma znaczenie dla Europy. Łańcuch wartości, silnie zakorzeniony w 
Europie, pozwoli nam stworzyć lub odtworzyć konkurencyjność na bazie najlepiej 
znanych nam produktów (zaawansowane technologie). Zachowanie spójnego 
łańcucha produkcji, tzn. procesu koncepcji i produkcji od początku do końca, 
pozwoli Europie uniknąć sytuacji, w której uczestniczy ona jedynie w części 
łańcucha produkcji i jedynie tę częścią może zarządzać. Jednocześnie należy 
zwiększyć równowagę, gdyż Europa będzie stawała się coraz mniej konkurencyjna w 
kwestii niektórych kosztów (szczególnie kosztów energii i siły roboczej).

Jakie rozwiązania może zaproponować Parlament Europejski?

Tematy opracowane w CARS 2020
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Debata rozpoczęta w ramach planu działania powinna nas skłonić do ponownej pogłębionej 
refleksji nad mobilnością w XXI w. Zachowanie statusu quo jest najgorszym rozwiązaniem. 
Musimy jednak działać pragmatycznie, unikając przedstawiania propozycji oderwanych od 
oczekiwań i rzeczywistości, a przez to wyprzedzać nieistniejące jeszcze zapotrzebowanie.

Ponadto uregulowanie kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi powinno być w 
centrum naszych działań. Europa wyposażyła się w liczne środki w tej dziedzinie, przez co 
stanowimy przykład dla reszty świata. Jednakże, w epoce kryzysu, musimy wyznaczyć sobie 
inne, równie ważne i stosowne, priorytety: wyjście naprzeciw związanym z życiem 
codziennym obawom naszych obywateli, tzn. utracie konkurencyjności europejskiej 
gospodarki, utracie siły nabywczej, likwidacji miejsc pracy oraz coraz ostrzejszej 
zagranicznej konkurencji. To właśnie przede wszystkim w niniejszym sprawozdaniu musimy 
znaleźć rozwiązania tego kryzysu zaufania.

Pierwszym krokiem sprawozdawcy do osiągnięcia tego celu jest powtórzenie i uzupełnienie 
osi opracowanych w CARS 2020:

- skupienie się na rozwoju technologicznym (jedyny obszar, w którym UE posiada 
przewagę komparatywną i może konkurować z państwami BRICS, który 
jednocześnie należy chronić i wspierać) oraz na poszukiwaniu alternatywnych źródeł 
energii, właściwie oceniając ich rynki zbytu,

- dostosowanie przepisów do ustalonych celów,

- znalezienie sposobu na określenie niezbędnych w przyszłości umiejętności, aby 
dostosować zasoby ludzkie do zmian popytu i narzędzi produkcji,

- zrównoważenie stosunków w łańcuchu produkcji, aby wspierać konkurencję i 
ochronę najbardziej zagrożonych przedsiębiorstw,

- zoptymalizowanie pozostających w dyspozycji środków finansowych, a w razie 
potrzeby rozdzielenie ich na nowo,

- ożywienie rynku wewnętrznego, gdyż przedsiębiorstwa europejskie produkują 
głównie na rynek europejski,

- uczynienie stosunków handlowych bardziej sprawiedliwymi, w celu wspierania 
naszych przedsiębiorstw na rynkach wschodzących w najlepszy możliwy sposób.

Zarządzanie polityczne

Europa musi pilnie stworzyć program reform i mechanizmów politycznych, oparty na 
zdecydowanej chęci konsolidacji wspólnej polityki przemysłu motoryzacyjnego na szczeblu 
europejskim. Właśnie tych elementów brakuje w projekcie planu działania „CARS 2020”.

Europa musi posiadać lepsze zdolności reagowania. Prace Komisji, zarówno na planie jej 
administracji, jak i grup wysokiego szczebla, muszą dotyczyć poziomu politycznego. 
Mogłoby się to urzeczywistnić poprzez ustanowienie ambitnej współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi a Komisją. Europa dysponuje wieloma środkami (rynek 
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wewnętrzny, handel międzynarodowy, środowisko, badania i rozwój). Sprawozdawca ma 
nadzieję, że niniejsze sprawozdanie będzie okazją, aby wskazać w jaki sposób lepiej je 
użytkować, koordynować oraz jednocześnie rozpocząć prace nad pogłębionymi reformami, 
mającymi na celu skorelowanie tych środków z naszymi celami.

Sprawozdawca uważa, że niniejsze sprawozdanie powinno być okazją do otwartej debaty na 
temat metod, w przypadku których udowodniono skuteczność, podobnie jak miało to miejsce 
w Stanach Zjednoczonych, do zastanowienia się nad środkami, jakimi dysponuje Unia 
Europejska, nad wagą naszych przedsiębiorstw oraz nad ostrą konkurencją tworzoną przez 
nasze europejskie przedsiębiorstwa, podczas gdy trzeba stawiać czoła coraz silniejszej 
zewnętrznej konkurencji na rynku wewnętrznym oraz zewnętrznym. Musimy przyjąć ten 
nowy porządek światowy.

Działania Unii Europejskiej mają kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach. Jednakże jej 
strategia marketingowa posiada duże braki. Dokładniej – poważny deficyt renomy. Z drugiej 
strony, ma trudności ze sprzedażą swojej wiedzy technologicznej (handel i normy) na arenie 
międzynarodowej. Sytuacja taka przynosi rujnujące skutki, ponieważ, jeśli nie uczynimy 
niczego w tej kwestii, będziemy coraz bardziej uzależnieni od norm opracowanych poza 
Europą. Sprawozdawca uważa, że nastał czas, aby zaradzić tej sytuacji i odbudować zaufanie 
obywateli, przedsiębiorstw i inwestorów.

Sprawozdawca dodał do niniejszego sprawozdania rozdział o zarządzaniu politycznym, 
którego nie było w „CARS 2020”, aby we właściwy sposób omówić te wyzwania.


