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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o CARS 2020: Akčný plán pre silný, konkurencieschopný a udržateľný automobilový 
priemysel v Európe

(2013/2062(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu XVII Zmluvy o fungovaní Európskej únie článok 173 (pôvodný 
článok 157 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva), ktorý sa týka priemyselnej 
politiky Únie a hovorí sa v ňom najmä o konkurencieschopnosti európskeho priemyslu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom CARS 2020: Akčný plán pre 
konkurencieschopný a udržateľný automobilový priemysel v Európe [COM(2012)0636],

– so zreteľom na správy skupiny na vysokej úrovni CARS 21 o konkurencieschopnosti a 
udržateľnom rozvoji automobilového priemyslu v Európskej únii (2012) a o 
konkurencieschopnom regulačnom systéme pre automobilový priemysel pre 21. storočie 
(2006),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech 
rastu a oživenia hospodárstva [COM (2012)0582],

– so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť z 10. a 11. decembra 2012 
o situácii v európskom priemysle a o osobitej situácii v automobilovom priemysle,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-
0000/2013),

A. keďže automobilový priemysel je zároveň dôležitým článkom v reťazci priemyselnej 
výroby a nevyhnutným faktorom konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti pre 
Európu;

B. keďže európsky automobilový priemysel v súčasnosti prechádza bezprecedentnou krízou, 
ktorá si vyžaduje naliehavé a koordinované opatrenia v rámci Európskej únie;

C. keďže táto kríza presahuje rámec konjunkturálnej situácie a vedie nás k tomu, aby sme 
prehodnocovali celkovú mobilitu v 21. storočí, pričom rast určitej oblasti je daný aj 
úrovňou mobility jej obyvateľov;

D. keďže automobilový priemysel zažíva na svetovej úrovni trojitú revolúciu: presun dopytu 
do rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, presun výroby do týchto krajín, ako aj citeľnú 
a konkrétnu zmenu využívaných zdrojov energie;



PE513.268v01-00 4/14 PR\939496SK.doc

SK

E. keďže európske automobilové odvetvie musí obnoviť konkurencieschopnosť 
a produktivitu;

Politické riadenie

1. podporuje novú stratégiu Komisie, ktorá spočíva v tom, že priemyselná činnosť a najmä 
automobilový priemysel sa opäť stanú stredobodom rastu;

2. žiada, aby Európska komisia čo najefektívnejšie koordinovala svoje právomoci, aby 
odporúčania z akčného plánu CARS 2020 vstúpili do operačnej fázy, aby sa neopakoval 
neúspech prvej fázy procesu CARS 21 (december 2005), ktorého závery neviedli 
k očakávanej realizácii; na tento účel žiada Komisiu, aby vypracovala jasný a urýchlený 
plán s cieľom koordinovať a dopĺňať činnosť členských štátov a podnikov;

3. domnieva sa, že opatrenia Komisie v tomto odvetví sú postihnuté nedostatkom právomocí 
a manévrovacieho priestoru; žiada, aby Komisia vypracovala štúdiu, v ktorej objasní 
rozdiel medzi ambíciami a prostriedkami, ktoré má k dispozícii, aby sa začala diskusia v 
Rade a Parlamente;

4. víta závery zo stretnutia Európskej rady o konkurencieschopnosti z decembra 2012 
týkajúce sa priemyselnej politiky; nabáda členské štáty, aby naďalej presadzovali svoju 
vôľu dôkladne preskúmať politiku automobilového priemyslu a upevnili novú spoluprácu 
v oblasti automobilového priemyslu na európskej úrovni;

5. vyzýva členské štáty, aby pristúpili k realizácii štrukturálnych, ale koordinovaných 
reforiem v záujme konkurencieschopnosti (zníženie daní a nákladov na pracovnú silu, 
pružnosť práce, zníženie byrokratickej záťaže a skrátenie lehôt na platby);

6. v záujme obnovenia dôvery v európske opatrenia sa domnieva, že Európska únia musí 
zlepšiť komunikáciu o akčnom pláne s občanmi, investormi a podnikmi;

Hospodárstvo a automobilová výroba v Európe

7. potvrdzuje, že je nevyhnutné zachovať a posilniť jednotný a dynamický reťazec výskumu, 
výroby a hodnoty na európskom území;

8. berie na vedomie celkový úpadok trhu a automobilového priemyslu v Európe, vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že Komisia neberie do úvahy základné dôvody tohto úpadku, 
ako je diferenciácia situácií (konštruktéri, segmenty a druhy trhov, produkty, odvetvia) a 
početné štrukturálne zmeny dopytu (demografická zmena, sociologická zmena, zmena 
správania, hospodárska zmena a technická zmena); preto potvrdzuje, že súbežne 
s globálnym európskym postupom treba rôzne reagovať na vnútroštátnej, ako aj európskej 
úrovni;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia neprikladá dôležitosť nadmernej kapacite 
výroby, ktorá však predstavuje hlavný problém celého odvetvia a má nevyhnutne 
krátkodobé a strednodobé dôsledky (reťazec, pracovné miesta, regionálne hospodárstvo); 
zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby urýchlene vypracovala:
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a. štúdiu o rozsahu nadmernej kapacity v Európe a o osvedčených postupoch s cieľom 
reagovať na ňu, a to najmä mimo Európy (Spojené štáty);

b. akčný plán, ktorým sa objasnia všetky dostupné politické nástroje;

10. v oblasti reštrukturalizácie:

a. na úrovni Komisie podporuje oživenie činnosti „osobitnej skupiny“ na sledovanie 
hlavných prípadov a víta uverejnenie zelenej knihy o efektívnych postupoch v oblasti 
reštrukturalizácie [COM(2012)0007],

b. vyzýva podniky a členské štáty, aby posilnili spoluprácu a predvídanie 
priemyselných úprav s cieľom zamedziť negatívnym externým vplyvom na 
súdržnosť priemyselného reťazca (pracovné miesta, výroba);

11. pripomína členským štátom a podnikom, že zbližovanie medzi podnikmi (nákupné 
zoskupenia, spolupráce, konzorciá, fúzie) je faktorom konkurencieschopnosti v rámci 
neustále sa zostrujúcej medzinárodnej hospodárskej súťaže;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili osobitné nástroje pre MSP a stredne veľké 
podniky, ktoré sú prvými obeťami krízy, najmä v oblasti zadávania zákaziek 
subdodávateľom, distribúcie a služieb po predaji, a to aj vtedy, ak sú výhodou, pretože 
majú dostatočnú veľkosť a kapacitu na to, aby reagovali na zmeny;

Ľudské zdroje

13. potvrdzuje, že odborné vedomosti pracovníkov v automobilovom odvetví sú pre Európu 
výhodou; víta zriadenie európskej rady pre zručnosti v automobilovom priemysle v roku 
2013; vyjadruje želanie, aby z nej čoskoro vyšli účinné politiky pre túto oblasť;

14. domnieva sa, že v súčasnosti existuje rozdiel medzi trhom práce a potrebami odvetvia 
(výrazný dopyt po vysoko kvalifikovaných inžinieroch a technikoch); nazdáva sa, že je 
nevyhnutné optimalizovať verejné stratégie odbornej prípravy (cesta excelentnosti, 
kontakt s najlepšími svetovými univerzitami) a stratégie podnikov v oblasti prijímania 
pracovníkov (mzdový „balíček“) s cieľom udržať si a prilákať vysoko kvalifikovaných 
pracovníkov;

15. žiada členské štáty, aby upravili svoje právne predpisy tak, aby bol sociálny dialóg 
otvorenejší a konštruktívnejší (pružnosť práce a technológií, dohody medzi odvetviami, 
zapojenie pracovníkov v rámci podnikov);

16. odporúča členským štátom a podnikom, aby zlepšili ďalšie odborné vzdelávanie 
pracovníkov s cieľom predvídať budúci dopyt a zabezpečiť, aby sa ich zručnosti v prípade 
straty zamestnania mohli uplatniť v iných rozvíjajúcich sa odvetviach;

Inovácia a technológie

17. potvrdzuje, že technologická inovácia je rozlišovacím faktorom nevyhnutným pre 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia; opätovne potvrdzuje vôľu dosiahnuť ciele stratégie 
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Európa 2020 a umožniť nástup hospodárnych a udržateľných dopravných prostriedkov a 
nových druhov výroby;

18. s ohľadom na technologický pokrok víta návrhy Komisie, ale pripomína podmienenosť jej 
prognóz z hľadiska vytvárania pridanej hodnoty a možností prístupu na trh a k pracovným 
miestam;

19. domnieva sa, že je nevyhnutné podporovať jednak výskum a vývoj v oblasti technológií 
využívajúcich menej znečisťujúce druhy energie prevažne na európskej úrovni, jednak 
rozvíjanie distribučných sietí, ale potvrdzuje, že ich uvedenie na trh má prebehnúť 
postupne a vhodným spôsobom, aby čo najviac zodpovedali očakávaniam vnútorného a 
svetového trhu a dosiahla sa ich spoločenská akceptácia zo strany vodičov automobilov;

20. domnieva sa, že Európa sa v rámci svojho úsilia musí zameriavať na určité priority 
s cieľom vybudovať svoj technologický pokrok najmä;

a. na technologickej konvergencii, predovšetkým na normách pred výrobou 
a distribúciou;

b. na rozvoji ekologických inovácií (ľahké vozidlá, podpora pri šoférovaní, pohodlie), 
zdrojoch diferenciácie európskych produktov;

c. na spolupráci na európskej a svetovej úrovni v zatiaľ málo využívaných oblastiach, 
najmä pokiaľ ide o pohony,

d. na úsilí o posilnenie svojho vedúceho postavenia, pokiaľ ide o medzinárodné normy, 
ktorými sa zabezpečuje prevaha nášho technického rozvoja na svetovom trhu;

21. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali vznik zoskupení a centier 
konkurencieschopnosti pre budúcu mobilitu ako trvalý zdroj inovácie (prototypy);

22. pripomína, že výskum a vývoj si vyžaduje značné finančné úsilie (vedecké riziko, dlhý 
investičný cyklus); vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Európa zatiaľ nedosiahla cieľ, 
ktorým je investovanie 3 % HDP do výskumu a vývoja; domnieva sa, že zníženia, ktoré 
plánujú členské štáty v rámci rozpočtu programov COSME a Horizont 2020, 
predovšetkým v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa dopravy, sú škodlivé;

23. trvá na tom, aby sa zachovalo ambiciózne financovanie založené na jasných prioritách, 
ktorými sú iniciatíva v oblasti ekologických áut („green car“) a rozvoj MSP;

Regulácia

24. naliehavo vyzýva na rýchle zavedenie zásady „inteligentnej regulácie“; pripomína, že išlo 
o žiadosť prvej skupiny akčného plánu CARS 21 (2005), ktorá zatiaľ ostala bez odozvy;

25. víta moratórium navrhované Komisiou o všetkých nových právnych predpisoch, ktoré by 
mohli narušiť hospodársku rovnováhu odvetvia;

26. v náležitých prípadoch žiada znovu preskúmať určité usmernenia a už prijaté rozhodnutia, 
ktoré by mohli brániť opätovnému oživeniu automobilového priemyslu;
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27. domnieva sa, že je nevyhnutné harmonizovať technické predpisy v celej Európe v záujme 
boja proti akémukoľvek umelému narúšaniu hospodárskej súťaže;

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili ochranu práv duševného vlastníctva na 
svetovej úrovni a zaviedli stratégiu na ochranu obchodného tajomstva na európskej úrovni 
v záujme boja proti falšovaniu a priemyselnej špionáži; pripomína, že rozvoj technológií 
je citlivým a krehkým odvetvím;

Finančné prostriedky

29. vyzýva Európu a členské štáty, aby harmonizovali, optimalizovali a posilňovali 
využívanie dostupných finančných prostriedkov s cieľom podporovať investovanie nad 
rámec verejných dotácií, a to prostredníctvom daňových stimulov (daňové úvery na 
výskum, ekologický systém bonus/malus, prémie za zošrotovanie), súkromných 
finančných nástrojov (fondy rizikového kapitálu, podnikateľskí anjeli) a verejných 
finančných nástrojov (Európska investičná banka);

30. považuje za nevyhnutné chrániť komplementárnosť finančných prostriedkov dostupných 
na jednej strane na reštrukturalizáciu a na druhej strane na výskum a vývoj; preto 
požaduje zachovanie, či dokonca zvýšenie prostriedkov dostupných pre Európsky 
sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii;

31. žiada, aby politika hospodárskej súťaže (pravidlá štátnej pomoci) slúžila politike 
konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, podobne ako je to u našich zahraničných 
konkurentov;

32. žiada doplniť doložku o podmienenosti, v ktorej sa od automobilovej spoločnosti 
požaduje, aby počas obdobia amortizácie podporovaných investícií udržala podporované 
lokality v prevádzke alebo aby nahradila sumy poskytnuté Európou v prípade 
premiestnenia lokality;

Vnútorný trh

33. pripomína, že stabilný vnútorný trh je nevyhnutným predpokladom návratu rastu v oblasti 
automobilovej výroby;

34. žiada, aby Európa posilňovala integráciu v oblastiach, ktoré de facto vytvárajú
nevyváženú hospodársku súťaž:

a. voči zahraničným konkurentom: vysoká cena energie a surovín, vysoký výmenný 
kurz eura,

b. a na vnútornom trhu: sociálne normy, daňové výhody pre podniky a stimuly na 
nákup (ekologické bonusy, prémie za zošrotovanie);

35. vyjadruje poľutovanie nad tým, že právne roztrieštenie, ktoré v súčasnosti existuje na trhu 
so službami po predaji, je na úkor vodičov automobilov a zdravej a spravodlivej 
hospodárskej súťaže v rámci priemyselného reťazca a medzi členskými štátmi; podporuje
úplnú harmonizáciu právnych predpisov a najmä vyzýva členské štáty:
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a. aby úplne otvorili trh s viditeľnými náhradnými dielmi (prijatie doložky o opravách),

b. aby lepšie informovali vodičov automobilov o ich právach, pokiaľ ide o opravy;

36. potvrdzuje, že je v hospodárskom záujme znovu založiť priemyselných gigantov ako v 
prípade leteckého a kozmického priemyslu, aby sa dosiahlo potrebné kritické množstvo 
s cieľom čeliť celosvetovej hospodárskej súťaži;

37. upriamuje pozornosť:

a. štátov na alternatívne riešenia na oživenie dopytu (označovanie, cielené 
odblokovanie zamestnaneckých systémov sporenia, oslobodenie podnikových 
vozových parkov od daní, recyklácia materiálov),

b. podnikov na marketingové stratégie (poistenie v nezamestnanosti, predĺženie záruky, 
spoločné používanie vozidiel, predaj cez internet);

Zahraničné trhy a obchodné vzťahy

38. domnieva sa, že vývoz na rýchlo sa rozvíjajúce trhy je nesporne možnosťou 
maximalizovať náš dlhodobý úspech a že zlúčenia so zahraničnými fondmi a podnikmi sú 
neoddeliteľne späté s budúcnosťou našich podnikov, ako je zakladanie lokalít za 
hranicami Únie v záujme ich rastu (najmä na účely výroby a predaja na mieste) a dovoz 
vozidiel na uspokojenie dopytu;

39. tvrdí, že konkurencieschopnosť veľkej časti našich automobilových podnikov sa zhoršuje 
z dôvodu rastúcej a niekedy nekalej konkurencie podnikov z tretích krajín; trvá na tom, 
aby Komisia reorganizovala svoju obchodnú politiku tým, že:

a. koordinuje nástroje členských štátov na podporu európskych podnikov a ochranu 
produktov a patentov v zahraničí;

b. sústredí všetky európske nástroje určené na vývoz a najmä tie, ktoré sú zamerané na 
MSP („Small Business, Big World“),

c. postupne umiestni zásadu reciprocity, ktorú Európska komisia v akčnom pláne Cars 
2020 nedoceňuje dostatočne, do centra našich obchodných vzťahov,

d. bude bojovať proti akýmkoľvek opatreniam, ktoré sú podobné necolným prekážkam 
obchodu,

e. zlepší reakčný čas na začatie vyšetrovania a uplatňovanie odvetných opatrení;

f. s cieľom čo najpresnejšie odhadnúť účinok dohôd o voľnom obchode na európsku 
automobilovú výrobu tým, že:

- zavedie pojem konkurencieschopnosti odvetvia do hodnotení vplyvu každého 
rokovania o dohode o voľnom obchode,

- zahrnie analýzu vplyvu na konci rokovaní o dohodách o voľnom obchode,
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- vykoná súhrnnú analýzu účinkov všetkých dohôd o voľnom obchode, o ktorých sa 
práve rokuje, na európsky automobilový priemysel pre to isté obdobie;

40. žiada, aby si Parlament zadovážil prostriedky, aby mohol zhodnotiť vplyv každej dohody 
o voľnom obchode;

41. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj členským 
štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Čo znamená automobilový priemysel v Európe?

Európsky automobilový priemysel predstavuje pre hospodárstvo a zamestnanosť Európskej 
únie nespornú a strategickú výhodu.

Vo svojom akčnom pláne CARS 2020 Európska komisia objasňuje význam tohto odvetvia:

- 12 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest,

- 4 % HDP na európskej úrovni,

- 90 miliárd EUR obchodných prebytkov,

- štvrtina celosvetovej produkcie.

Tieto odhady treba doplniť aj o zisky vzniknuté na začiatku a na konci výrobného reťazca 
a spojené:

- s výskumom a vývojom: 80 % súkromných investícií do výskumu a vývoja,

- s inováciami: prenos technológií, nové materiály, elektrické batérie, palivové články,

- s know-how: manažment, riadenie výrobných procesov,

- a s pozitívnymi externými vplyvmi na hospodárstvo: poistenia, štátne príjmy;

Automobilový priemysel je jedným z pilierov nášho priemyselného hospodárstva, a to na 
reálnej, ako aj na symbolickej úrovni. Ide o odvetvie, ktoré veľmi jasne identifikuje osobitosti 
európskeho priemyslu a ktoré si preto zaslúži prednostné a urýchlené politické opatrenia.

Prečo sa Európsky parlament zaoberá touto otázkou?

Automobilový priemysel v Európe zažíva nevídanú krízu. V roku 2012 bolo v Európe 
zaznamenaných sotva 12 miliónov predaných kusov v porovnaní s približne 17 miliónmi v 
roku 2007 v období tesne pred krízou, čo predstavuje najnižšiu úroveň od roku 1995. Na 
začiatku roku 2013 údaje poukazovali na pokles, ktorý nás priviedol na začiatok 90. rokov. 
Dôvod tohto poklesu treba hľadať na strane náhlej a trvalej straty kúpnej sily európskych 
domácností. Nákup a údržba vozidla sú po výdavkoch spojených s bývaním druhou najväčšou 
položkou vo výdavkoch domácností.

Európske národy si kladú otázku v súvislosti s budúcnosťou tejto výroby, ktorá odzrkadľuje 
celkový stav hospodárstva a v prípade ktorej dosiahla pozornosť médií a verejnosti vrchol. 
Európsky parlament ako jediná inštitúcia s priamym zastúpením má preto úlohu reagovať na 
ich obavy. Napriek tomu, že táto správa nebude mať žiadnu záväznú hodnotu, a hoci má 
Európska únia nedostatočný manévrovací priestor na to, aby priamo reagovala na krízu, 
spravodajca sa domnieva, že máme povinnosť dôkladne sa touto témou zaoberať a predkladať 
návrhy európskym inštitúciám, členským štátom a podnikom.
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Cieľom tejto správy je zabezpečiť, aby sa v prípade verejných opatrení prešlo od slov 
k činom. Je potrebné, aby akčný plán Európskej komisie získal výraznú pridanú hodnotu. 
Vzhľadom na množstvo prerokúvaných tém si spravodajca želal, aby z jeho správy jasne 
vyplývala hlavná myšlienka, ktorou je priemyselná výroba.

Je akčný plán uspokojivý?

Spravodajca víta úsilie, ktoré Európska komisia vyvinula prostredníctvom svojho akčného 
plánu CARS 2020 a všetkých kontaktov na inštitucionálnej úrovni medzi rôznymi aktérmi v 
tomto odvetví (vytvorenie skupiny na vysokej úrovni CARS 21 a obnovenie jej činnosti). 
Komisia vyvinula dynamiku, ktorou sa automobilová priemyselná výroba opäť dostala do 
centra hospodárskeho rozvoja. Ak sa Európa pred niekoľkými rokmi rozhodla staviť na 
koncept „všetko pre služby“, dnes vedúci predstavitelia uznávajú, že je v hospodárskom a 
sociálnom záujme, aby sa obnovila pevná a udržateľná výrobná základňa. Ide o odvážne 
politické rozhodnutie, ktoré musíme podporovať. Znovu nájsť výrobnú základňu na 
kontinente tiež znamená stať sa menej závislým od našich konkurentov.

Akčný plán CARS 2020 predstavuje prvý odvetvový prístup Komisie od nadobudnutia 
účinnosti Lisabonskej zmluvy. Ide o dobrý signál, ktorý naznačuje, že Komisia si želá, aby 
mal automobilový priemysel prioritu. Akčný plán má tú výhodu, že v jednom dokumente 
spája všetky oblasti právomocí, ktoré sa týkajú automobilov. Spravodajca celkovo víta zámer 
Komisie zlepšiť postavenie odvetvia v rámci HDP s cieľom zabezpečiť zvýšenie podielu 
tohto odvetvia zo súčasných 16 % na 20 % v roku 2020. Je však potrebné, aby sme si na tento 
účel zaobstarali prostriedky.

Spravodajca zastáva názor, že dosah akčného plánu vykazuje nedostatky a medzery, najmä a 
z veľkej časti pokiaľ ide o závery skupiny na vysokej úrovni CARS 21 (jún 2012). Zistenia sú 
teda čiastočné a navrhované riešenia menej záväzné, než sa očakávalo.

Komisia sa vo všeobecnosti obmedzuje na informácie o celkovej a prierezovej situácii 
automobilového priemyslu. Spravodajca sa domnieva, že podrobnejšia analýza nás núti 
rozlišovať konjunkturálne situácie a poskytovať diferencované reakcie, pretože hospodárska 
kríza nepostihuje rovnakým spôsobom všetkých:

- konštruktérov (vnútorná organizácia, stratégie predaja, trhy),

- segmenty trhu (kvalita, všeobecné otázky, malé automobily), produkty (automobily, 
ťažké nákladné vozidlá, dvojkolesové vozidlá),

- a časti odvetvia (výrobcovia príslušenstva, konštruktéri, distribúcia a služby po 
predaji).

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia dostatočne nedoceňuje mnohé 
štrukturálne zmeny dopytu, ktoré sú hlavnou príčinou poklesu európskeho trhu:

- demografické zmeny: urbanizácia, starnutie obyvateľstva,
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- sociologické zmeny a zmeny správania: kolektívna mobilita, obmedzenie prístupu 
vozidiel do mestských centier, diferencované využívanie podľa územia bydliska, 
dobré meno,

- hospodárske zmeny: zníženie priemernej sumy určenej na vozidlo, zvýšenie ceny 
palív, explózia trhu s ojazdenými automobilmi,

- technické zmeny: podstatné predĺženie životnosti vozidiel a zvýšenie ich kvality.

Navyše Komisia len pripomína nadmernú kapacitu výroby (odhaduje sa v priemere na 20 %) 
a reštrukturalizáciu bez toho, aby ponúkala riešenia, najmä pokiaľ ide o možnosti iných 
odvetví využívať zručnosti pracovníkov v automobilovom priemysle, ktorí prišli 
o zamestnanie.

K zásade reciprocity v obchodných vzťahoch sa Komisia nevyjadruje.

Spravodajca považuje za škodlivé, že niektoré pojmy neboli riadne definované, hoci ide o 
nevyhnutné predpoklady v rámci nášho pôsobenia:

- európsky podnik: ide o podnik so sídlom v Európe, ale s výrobnými útvarmi inde vo 
svete alebo o podnik, ktorý má jeden alebo viacero útvarov v Európe, ale jeho sídlo 
je mimo Európy, alebo sa jeho sídlo nachádza v Európe a jeho závody tiež v Európe? 
Konečným cieľom tohto akčného plánu je totiž obnovenie rastu a zamestnanosti 
v Európe. Podarí sa to, ak využijeme všetky nástroje pomoci všetkým týmto 
európskym podnikom, ale najmä tým, že podporíme zakladanie podnikov v Európe. 
Na tento účel musíme mať v celej Európe jasnú predstavu o cieli našej činnosti a túto 
predstavu zatiaľ nemáme;

- hodnotový reťazec a výrobný reťazec, ktoré predstavujú rôzne pojmy, ale ktorých 
zachovanie a vývoj majú pre Európu svoj význam. Hodnotový reťazec pevne 
zasadený v Európe nám umožní dosiahnuť alebo znovu dosiahnuť 
konkurencieschopnosť produktov, ktoré zvládame najlepšie (moderné technológie). 
Zachovanie jednotného výrobného reťazca, t. j. pred návrhom a výrobou a po nich 
zabráni tomu, aby Európa chýbala a aby ovládala len jednu časť reťazca. Bude však 
potrebné dosiahnuť lepšiu rovnováhu, pretože Európa bude čoraz menej 
konkurencieschopná, pokiaľ ide o určité náklady (najmä náklady na energiu 
a pracovnú silu).

Akú odpoveď môže poskytnúť Európsky parlament?

Témy rozpracované v rámci CARS 2020

Diskusia, ktorá sa začala prostredníctvom akčného plánu, by nás mala priviesť k dôkladnému 
prehodnoteniu mobility v 21. storočí. Najhorším riešením je súčasný stav. Musíme však 
postupovať pragmaticky a vyhýbať sa tomu, aby sme navrhovali riešenia, ktoré by boli 
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odrezané od očakávaní a reality, a teda i prílišnému predvídaniu dopytu, ktorý zatiaľ 
neexistuje.

Takisto riešenie otázky zmeny klímy musí zostať v centre našej činnosti. Európa si na to 
zaistila prostriedky v takej miere, že sme sa stali príkladom pre zvyšok sveta. V týchto časoch 
krízy však musíme mať inú prioritu, ktorá je rovnako dôležitá a podstatná: reagovať na oveľa 
každodennejšie obavy našich spoluobčanov, ako sú strata konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva, strata kúpnej sily, likvidácia pracovných miest a tvrdšia konkurencia 
prichádzajúca zo zahraničia. V tejto správe musíme predovšetkým ponúknuť odpovede na 
túto krízu dôvery.

Preto spravodajca najskôr prevzal a doplnil línie rozpracované v akčnom pláne CARS 2020 s 
cieľom:

- zdôrazniť technologický rozvoj (jediná komparatívna výhoda, ktorú Únia má, aby 
mohla konkurovať krajinám BRICS, ktorú však musíme chrániť a podporovať) a 
výskum alternatívnych energií, ale zároveň dobre posúdiť ich uplatnenie na trhu,

- prispôsobiť právne predpisy stanoveným cieľom,

- nájsť prostriedky na predvídanie budúcich zručností v záujme prispôsobenia 
ľudských zdrojov zmenám dopytu a výrobných nástrojov,

- zaistiť väčšiu rovnováhu vzťahov vo výrobnom reťazci v záujme podpory 
hospodárskej súťaže a ochrany najviac ohrozených podnikov,

- optimalizovať finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, a ak je to potrebné, 
prehodnotiť ich,

- oživiť vnútorný trh, pretože európske podniky dodávajú hlavne na európsky trh,

- zaistiť, aby boli obchodné vzťahy spravodlivejšie, s cieľom čo najlepšie sprevádzať 
naše podniky na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch;

Politické riadenie

Európa musí urýchlene vypracovať program reforiem a politických mechanizmov 
vychádzajúci zo skutočnej vôle upevniť našu automobilovú priemyselnú politiku na európskej 
úrovni. Toto hľadisko žiaľ v návrhoch akčného plánu CARS 2020 chýba.

Európa musí byť reaktívnejšia. Činnosť Komisie na úrovni administratívy, ako aj skupín na 
vysokej úrovni sa teraz musí prejaviť na politickej úrovni. Toto sa bude môcť prejaviť 
začatím ambicióznej spolupráce medzi štátmi a Komisiou. Európa má k dispozícii mnohé 
prostriedky (vnútorný trh, medzinárodný obchod, životné prostredie, výskum a vývoj). 
Spravodajca si želá, aby táto správa bola príležitosťou ukázať, ako ich možno lepšie využívať, 
ako ich koordinovať a zároveň začať prácu na hlbokých reformách, aby tieto prostriedky boli 
vo vzájomnom vzťahu s našimi cieľmi.

Spravodajca zastáva názor, že táto správa by mala poskytnúť príležitosť na to, aby sme 
otvorene diskutovali o metódach, ktoré sa osvedčili, napríklad v USA, a aby sme si jasne 
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položili otázku o prostriedkoch, ktoré má Európska únia k dispozícii, o veľkosti našich 
podnikov a o dravej konkurencii, aká vládne medzi našimi európskymi podnikmi, zatiaľ čo sa 
musíme vyrovnávať s čoraz silnejšou konkurenciou našich zahraničných konkurentov u nás, 
ako aj na zahraničných trhoch. Musíme prijať tieto nové globálne pomery.

Činnosť Európskej únie je rozhodujúcim faktorom v mnohých oblastiach. Trpí však vážnymi 
nedostatkami vo svojej „marketingovej“ stratégii, konkrétne tým, že je málo známa. Na 
druhej strane sa Európa usiluje predať svoje technologické know-how na medzinárodnej 
scéne (obchod a normy). To sa stáva výrazným handicapom, pretože ak nepodnikneme nič, 
budeme čoraz závislejší od noriem, ktoré sme nevypracovali. Spravodajca sa domnieva, že 
nastal čas na nápravu tejto situácie v záujme obnovenia dôvery občanov, podnikov 
a investorov.

S cieľom upozorniť na tieto otázky spravodajca teda zahrnul do tejto správy kapitolu 
o politickom riadení, ktorá nebola súčasťou akčného plánu CARS 2020.


